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 עט עי (דליב) וויטקעלָאק-רעליּפש-ףעטרַא

 20 עה עט נר ההמש א טבעלרעד ךיז -- ןיגלָא .מ

 4 יע ויטקעלָאק-ףעטרַא רעד -- ןָאפלקוי .ר

 0 יי ףעטרַא םנופ עטכישעגי-רָאפ יד -- רמרמ ןמלק

 0 א עי ר סעידוטס ףעטרַא יד -- לטפעמ בקעי

 טו יה רָאסישזער ןייז ןגעוו רעליּפשיוש ַא -- ןײטשדלָאג .מ

 27 ףעטרַא ןופ געוו רעשירעלטסניק רעד -- דלַאװכוב .נ

 עי ףעטרַא ןופ דוסי רעלעירעטַאמ רעד -- ץישפיל .ש

 28 עט ןעּפטעלָארּפ ןוא ףעטרַא -- ןירג רעב

 טש ע  ג ףעטרַא ןטימ רעטניוו ַא -- גרעבנייפ .ל

 2 רעלַאמ ןייז ןוא ףעטרַא רעד -- ןיקלע לדנעמ

 )איו לא ר רע ףעטרַא ןיא שידיא -- שטנַאר .א .י

 022 ר רָאטקַאפ-רוטלוק רעמַאזקריוװ ַא -- װָאזַאמלַא .ש

 הא ר יי רעיושוצ ןייז ןוא ףעטרַא רעד -- ןײטשּפע ךלמ

 00 ר ןשטנואוו טימ זיולב ןעמוקּפָא טשינ רימָאל -- ןאמייה .ל

 יא ןּפורג-םַארד רעטעברא עשידיא רָאי ןעצ -- רעדעל .מ

 ףד .....רעטאעש-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ געוו רעשירעפעש רעד -- ןישַאכ .א

 2 רעטמַאעט רעזנוא--רעטאעט:סקלָאּפ -- ןייבשריה ץירּפ

 91.......(רעטאעט ןשידיא םנופ בצמ ןנעוו) ףוס ןופ בױהנָא רעד -- ינודקומ .א .רד

 0 עקירעמא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ ןדָאזיּפע -- רעטומלרעּפ םולש

 גט יע א ר וימקעלָאק-רעליּפש ןופ חכ רעד -- רענישַאגַאנ .ש

 וו טא קלח ןייז ןנָארמענוצ טָאה בולק-ףעטרא רעד -- רעטומלרעּפ .ב

 וטע עו ףעטרַא ןופ לדנרעק סָאד -- ןייבשריה םהרבא

 עס עניטנעגרא ןיא רעטאעט עשידיא סָאד -- יקסנַאשַאטָאב װעקנַאי

 20 (ןָאֿמעילעּפ) ןרַאליבוי יד וצ לווירב א -- רעטסנעפ .

 0 ףעטרַא ןיא טעברא עשינכעט יד -- דלעפסינא .ש

 וי ירא א ר קילעראג רָאדיזיא ןופ קנעדנא םוצ -- שטידוי .ּפ

 סע עיפארגָאילביב ןוא ראוטרעּפער-ףעטרא ןופ המישר -- ןאמדירפ השמ

 00 ער עיני טצנַאט ףעטרַא רעד -- ָאריּפַאש יליל

 1605 טי עט לב עקירָאינעצ יד ,רימ -- ןאמרעדיינש .מ

 םָארדָאּפיה ןיא גנורעייפ-ייליבוי ןופ םארגַאר ּפ
 יו
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 ןטקא ןוא סענעצס ןופ רעדליב ,רעליּפש-ףעטרא יד ןופ רעדליב ןוא סעיפארגָאיב

 .ןעגנוסירגאב ,ןעגנולעטשרָאפ-ףעטרא ןופ



 -רַא רָאי ןעצ, ךַאנַאמלַא רעד

 ןוא ןבירשענ ,טנַאלּפעג זיא "ףעט

 ברע ןכָאװ עכעלטע ןרָאװעג טקורדעג

 עלַא טינ ןענייז .ייליבוי-ףעטרַא םעד

 ,ןטעברַא

 -נַא .טייצ ןיא ןעמוקעגנָא ,טלעטשַאב

 ערעד

 םעד ןיא אטינ ןענייז רַאפרעד .ןעמוק

 םעד ןגעוו ןעלקיטרַא ןייק ךַאנַאמלַא

 טָאה עיצקַאדער יד סָאװ 4

 -עננָא טינ .ןצנשנניא ןענייז

 יד ןיא רעטַאעט ןשידיא םנופ בצמ

 רעד רעביא ןרעטנעצ ענעדיישרַאפ

 ןוא עינעמור ,ןליוּפ יו ,טלעװ

 ןעמ ןעוו רעבָא .רעדנעל ערעדנַא

 םעד טימ רָאנ וליפא ךיז טנעקַאב

 -עמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םנופ בצמ

 יד ןצַאשּפָא ךיוא ןעמ ןעק עקיר

 ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןוא לָאר עלופ

 -עגלַא ןטימ טלַאה סע יוװ .ףעטרַא

 -עמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעניימ

 םעד ןיא טכַאמענ רָאלק טרעוו ,עקיר

 .ךַאנַאמלַא

 -ַאמלַא םעד ןיא ןעלקיטרַא עֶלַא

 דובכל לעיצעּפס ןבירשעג ןענייז ךַאנ

 רעד ץוח -- ייליבוי-ףעטרַא םעד

 געװ ןשירעפעש םעד ןגעוו ?קיטרַא

 -ַאעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ

 ןקורד רימ סָאװ ,ןישַאכ .א ןופ ,רעט

 ."שיטעווָאס, ךַאנַאמלַא םנופ רעביא

 -ילננע עכעלטע ךיוא ןקורד רימ

 ,ףעטרַא םעד ןעגעוו ןעלקיטרַא עש

 שידיא ןייק טינ ןענעייל סָאװ יד ידכ

 עכלעזַא ךס ַא טָאה ףעטרַא רעד --

 םעד ךרוד ךיוא ןלָאז -- רעכוזַאב

 םעד טימ ןענָאקַאב ךיז ךַאנַאמלַא

 .ףעטרַא
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 םעד ןופ רעביירש עטסרעמ יד

 -עייל ןעשידיא םעד ןענייז ךַאנַאמלַא

 .טנַאקַאב רעקינייו רעדָא רעמ רענ

 רשפא ןעמ הףרַאד ייז ןופ עכעלטע

 גרעבנעזייא לעונַאמע .ןלעטשרָאפ

 רענַאקירעמַא רעטסואווַאב ַא זיא

 זיא רע .לַארטַאעט ןוא טסילַאנרושז

 רַאפ ףעטרַא ןופ רעייטשרָאפ רעד

 -וָאל .ה .שזד .עסערּפ רעשילגנע רעד

 -ַאקירעמַא רעטמירַאב ַא ןזיא ןָאס

 עקיטכערּפ סנעמעוו ,גרוטַאמַארד רענ

 טרעוו'ס "גנָאס גנישטרַאמ , עמַאר

 .ש .ייוודָארב ףיוא טליּפשעג טציא

 יד ןופ רעביירש רעד ,רעטומלרעּפ

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ ןדָאזיּפע,

 -יא םנופ ןַארעטעוװ ַא זיא "עקירעמַא

 -טימ ךָאנ טָאה רע --- רעטַאעט ןשיד

 ןעדַאפדלָאג םהרבא טימ טעבראעג

 .קירוצ רֶָאי קיסיירד םורַא טימ
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 טינ ןענייז תוביס עשינכעט בילוצ

 -יירש לָאצ ַא ןופ רעדליב יד ןיירַא

 .ײ .רע

 .עיבקַאדער



 יליכו ףעטירא רשח

 זיִא ײליבוי -ףעטרַא רעד
 -ַאב ןוא רעוט ,רעיוב ,רעליּפש יד ןופ בוט-םוי רעד

 עשידיא יד ןופ בוט-םוי רעד ; ףעטרַא ןופ רעכוז

 יָאמ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ-סקלָאּפ ןוא רעטעברַא

 םעד טצישַאב ןוא טציטשעג לעיצנַאניפ ןוא שילַאר

 יםוי רעד ; ןפיזירק ןוא ןטיונ ענייז עלַא ןיא ףעטרַא

 יידיא רעוװיסערגָארּפ ןוא רעלַאקידַאר רעד ןופ בוט

 סָאװ ,ץנעגילעטניא רעשיריא-טינ ךיוא ןוא רעש

 טקיטסעפעג ןוא טקיטומרעד ,טגלַאפעגכַאנ טָאה

 בוט"םוי רעד ;געװ יש ןייז ףיוא ףעטרַא םעד

 "יריא רעוויסערגַארּפ ןוא רערענַאיצולַאװער רעד ןופ

 סקלָאפ ַא זיא הא ןטרַא רעד -- רוטלוק רעש

 .טרַאװ םעד ןופ ןיז ןלופ ןיא בוט-םוי

 -ַאכ-טקלַאּפ ןויסערגָארּפ ,ןטקינײארַאפ םעד

 יד טרירטסנַאמעד טָאה בוט-םוי םעד ןופ רעטקאה

 -ַאק-ייליבוי םעד טלייוװרעד טָאה סָאװ ,ץנערעפנַאק

 רעטערטרַאפ ןיירא ןעייג סע ןכלעוװ ןיא ,טעטימ

 יּפורג עשיטילַאּפ ןוא ןעננוטכיר ענעדיישראפ ןופ

 יד ןטיירנוצ ןפלָאהעג טָאה רעכלעוו ןוא ןןעגנור

 רעד  .םָארדָאּפיה ןיא ףעטרַא ןופ גנורעיופ-ייליבוי

 טמוק בוט"-םוי םעד ןופ רעטקַארַאכ-סקלָאפ רעקיזָאד

 ךרוד קורדסיוא םוצ סָאמ רעקידנטײדַאב א ןיא ףיזא

 ."ףעטרַא רַאי ןעצ, ךַאנַאמלַא-ייליבוי םעד

 -ערָאװ עטלַא ןַא תחנ ןיא טציא ןענָאמרעד רימ

 ןעמ סָאװ טימרעד זַא ,רעוט-רוטלוק עסיוועג ןופ גנונ

 -נָא "רעטַאעט-רעטעברַא, עק םעד ןָא טמענ

 עיצוטיטסניא יד טעװ ,"רעטַאעטיטקלָאפ, טָאטש

 -גנוקריוו ןוא -סולפנייא עריא ןצענערגַאב טשרמולכ

 -סקלָאּפ ןייק ןרעװ ןענַאק טשינ טעװ ןוא ןרעפס

 ןענעכייצרַאפ ץלַאטש ןוא דיירפ טימ .עיצוטיטסניא

 רענַאב ןוא ןעמָאנ םעד רעטנוא דָארג זַא ,טנייה רימ

 טָאה ,רוטלוק-רעטעברַא ,רעטַאעטירעטעברַא ןופ

 טרעייפ ןוא ,תונוחצנ ענייז ןטלַאהעגּפָא ףעטרַא רעד

 עיטַאּפמיס ןוא ףליה רעד טימ יילובוי ןקיטציא ןייז

 -עברַא עשידיא יד ןופ תוחוכ עוװיסערגָארּפ יד ןופ

 .ץנעגילעטניא ןוא ןסַאמ-סקלָאפ ,רעט

 ערעווש ,עסיורג ךיז רַאפ ךָאנ טָאה ףעטרַא רעד

 -טסניק ,עשיגָאלָאעדיא -- ןעמעלבַארּפ ןוא ןבַאגפיוא

 עבַאנסױא-ייליבוי יד .עלעירעטַאמ ןוא עשירעל

 ."עלבָארּפ ןוא ןבַאגפיוא עקיזַאד יד רערעלק טכַאמ

 "קיטרַא ןַארַאפ ןענייז ךַאנַאמלַא םעד ןיא .ןעמ

 םענײמעגלַא םעד ןגעװ ךיוא ויש ןוא ןעל

 ןַארַאפ .ףעטרַא םעד רעסיוא ,ר

 גע ןשירעפעש םעד ןגעוװ עי ןַא ךיוא

 .רעטַאעט-חכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ

 ןטבעלעגּפָא םעד ןופ קילבנָא ןיא

 ןקידנעילב םעד ןוא טייז ןייא ןופ רעטַאעט ןשידיא

 טעװ טייז רערעדנַא רעד ןופ רעטַאעט רעװקסָאמ

 םעד ןבױהנָא ,רעכוזַאב ןוא רעיוב ענייז ,ףעטרַא רעד

 "ומ ,טײקרָאלק רעמ ךָאנ טימ רָאי קילדנעצ ןטייווצ

 ערעסערג ךָאנ וצ געװ ןפיוא תוירחא ןוא טייקיט

 ןופ א יי וי רַאּפ -- ןגיז א



 ?ףעטרַא; ןופ לַאנָאסרעַּפ רעד

0 

 .א ,אריּפאש .מ ,גרעבנזייא

 .מ ,ןאמרעדיינש וויטקעלָאק-רעליּפש .ש ,װָאקיזיא

 .מ ,פעש .ש ,רלעפסינא

 אלימע ,דאבאב ריק ת ןכנככירב

 הניר ,טורד .ד ,העתכעה

 הרש ,גרעברעבליז .מ ,ןײטשדלָאג
 .י ,יקסנאשטילטוו

 .ט ,אנירדאט .ש .,ןיוועל .י ,יקסניטסאג ר * ,יפתנח

 ארירפ ואל !ח לדנ 2

 ּ ' .י ,ןייטשנעװעל 8
 אבול ,רעמיר .א ,ץיוורוה

 ורע .ש ,רענישַאגַאנ 0
 דלָאג ,רעלזאר .א ,ןייבשריה

 עהיָאפ הק .מ ,ןאמרירפ :

 .ל ,ךיליירפ

 9 .א ,ןהאק :
 .מ ,שריוק

 .ה ,ןעזָאר

 .ב ,רעריינש
 י ישזװ

 ןהאפששר . , ,לטסעמ

 רעלאמ ,.מ ,ףָארַאטָאלָאז

 .קעס ,.ש ,רעווליס רעטלַאוװרַאפ ,,ש ,ץישפיל

 .פ ,קילעראג 0 לעונאמע ,גרטבנעזייא
 ּודי ה

 הֶעְרִיִסמְה ס ,ןאמרירפ .כ ,סירפיש

 רעטעברא-זיוה רעטעברא עניב
 .ג ,רעידאר .מ ,רענאק .י ,ןאמייס .א ,ןאמפואק .ל ,ןאסרעביל
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 תשש א טצשקרעד ךז

 ('טייהיירפןגרָאמ , רעד ןופ רָאטקַאדער ןופ סורג ַא

 ןיִגקָא מ 6

 קירוצ רָאי ןעצ טימ .רָאי ןעב
 טכַארטעג טשינרָאג רעליּפש-ףעטרַא עקיטציא יד ןבָאה

 טנָאקעג רָאנ ןבָאה יײז :רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןגעוו

 ַא ןקידירפַאב טװאורּפעג רָאנ ןבָאה יז .ן ע מ יו ר ט

 ןצנפזג רעייז ןיא ףור ןכעלגנניווצַאבמוא ןַא ,ךיז ןיא גנַארד

 טַאהעג טשינ וליפא יז ןבָאה רשפא !ןלי ּפ ש :ץזעװ

 - ַא ט ע ל ?א ר ּפ ַא ןגעוו עירָאעט יד ךיז ייב טלקיװטנַא

 ןעוועג ייז ןענייז ןיילַא וו ױזַא רעבָא .רעטַאעט ן שי ר

 רעּפעש ןיא טעברַאעג ןבָאה ייז יו ױזַא ,רעירַאטעלָארּפ

 ךיז טָאה אליממ רעגַאל ןקניל םוצ טרעהעג ןבָאה ןוא

 יד ןריּפש ךיז לָאז טעברַא רעד ןיא זַא ,ןעמוקםגב ןיוש

 ןעועג טשינ סָאד זיא שרעדנַא .המשנ ערענָאיצולָאװער
 .ךעלגעמ

 -רַאפ ךיז טָאה'מ !טעברַא ןַא ןעוועג סָאד זיא יַא

 ןלָאמש ןוא ןגנַאל םעד ןיא ךָאװ ַא ןטנװָא עכעלטע טלמַאז

 .ינעווע רעטרעפ רעד ןבעלל ,סַאג רעטפלע ףיוא רעמיצ

 ןבָאה סו ,ּפערט ענרעצליה טימ ,זיוה טלַא ןַא ןעוועג

 רענעּפמודרַאפ ַא ןעועג .סיפ יד רעטנוא טצכערקעג

 זיא'מ זנ רעבָא .פערט יד ףױא ךורעג-למיש רעטלַא

 רעמיצ םעד .טנגוי ןעוועג זיא ,רעמיצ ןסיורג ןיא ןיירַא

 ערענָאיצולָאװער טימ טלָאמעגסיוא ,טצוּפעגסױא ןעמ טָאה
 .טנעוו יד ףיוא רעדליב

 ךיז ןעמ טָאה -- ץַאלּפ רעמ טפרַאדעג טָאה'מ זַא

 זיא'ס ואוו ,רעמיצ ןטשרעטניהד םניא ךיוא טּפַאכעגניײירַא

 טשינ לָאמנייק .רעטלַאק ַא לָאמעלַא ,ןוויוא ןַא ןענַאטשעג

 -יב ןוא טעברַאעג ןעמ טָאה גָאטײב .רעטצייהעג ןייק

 -גנערטשעגנָא טימ עידוטס יד טליפעגנָא ןעמ טָאה טכַאנ
 .טעברפאצ רעט

 רעבירַא ןעוועג ןענייז ןטפערק .ןעוועג ןעמ זיא גנוי

 ךיז ןעמ טָאה סעּפע ןוא ,צַאלּפ םוצ -- ןליװ ,גונעג

 -טיר ,שיאיידיא ,ךעלנעזרעּפ ,ןעגנוזעגנעמַאזוצ לענש ױזַא

 -ק ע ל ָא ק. ַא ןרָאװעג ןכיגניא רֹתִג זיא'מ זַא ,שימ

 רָאג ןופ ןוא ,םישדח עטשרע יד רָאג ןופ וא .ווי ט

 -- ןעועג ןעמ זיא טירטיגנַאפנָא עטסרעכיזמוא יד

 .ןבי"לבעג ןעמ זיא ױזַא .סנייא

2 

 ףטטװ שא רָא" ןעב

 -רעטַאעט רעד ףיוא .ןענרעל טפרַאדעג ךיז טָאהמ

 -ריוו רעד ןיא .ןעמענ "יסנעפ , ײלרעלַא סע טסייה ךַארּפש

 -יא ן ע נ ע י י ל טנרעלעג ךיז ןעמ טָאה טייקכעלק

 ,םעט ַא ןבָאה לָאז'ס זַא ,טרָאװ א ןדיירסױרַא ,ש י ד

 ןסיוו ,טרָא ןקיטכיר ןפיוא ּפָארט םעד ץַאז ןיא ןלעטש

 .טפַארק טימ ןליפוצנָא יז ואוו ,עמיטש יד ןרעכעה וצ ואוו

 -וצ טרעוו ייז ןופ רעבָא ,ןכַאז ערַאטנעמעלע : ךיז טכַאד

 ןליּפש ןופ טסנוק יד טלעטשעגנעמַאז

 .ףריטנעצקַא ןדייר ןענעײל טנרעלעג ךיז טָאה'מ

 טלענקעג סױא-טכַאנ --- ןייא-טכַאנ טָאה לטסעמ בקעי רבח
 שינעמכַאפ ,טסעפ רעבתא קידלודעג ,טייל-הרבח יד טימ
 .טעטירָאטױא טימ רעבָא שירבח ,שיטנַאדעּפ טשינ רעבָא
 ךיז ם"לוע רעד טָאה גנוגנערטשנָא רעקיטלַאװעג ַא טימ

 טמערופ ןעמ יוװ ,טמערופעגרבעיא ,ןטָאנקעגרעביא ןיילג:
 -יטסעשז ,ןַײג ,ןייטש ןעמוקעגוצ זיא ןענעייל םוצ .םייל
 ןצנַאט םבוצ ןעגנַאגעגרעביא ןעמ זיא ןופרעד .ןרילוק
 לכה-ךס ןעוועג ךיוא זיא ןעגניז זיב ןרימַאלקעד ןופ ןוא
 .טירט ןייא

 ןעגנוייּפַאש עיור יד .ןעשעג זיא רעדנואוו סָאד ןוא

 ןיק וליפא ,ךיז טכַאד ,ןענייז סָאװ .ךעלדיײמיּפַאש ןוא

 -ליבעגסיוא זייווכעלסיב ךיז ןבָאה ,ןעוועג טשינ ןרָאטַאמַא

 -טסניק ענעגייא יד טקרעמעגנָא ,ןיילַא ךיז טליפרעד ,טעד

 יד רעטנוא ןדָאב ַא טּפָאטעגנָא ,טייקכעלנעזרעּפ עשירעל

 טעוװ ןופרעד סָאװ טסואוועג טשינ ךָאנ טָאה'מ .סיפ

 .טָארַאב סטָאג ףיוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעגנַאגעג זיא'מ .ןרעוו

 עטעװערָאהעגסױא יד ןופ ןײלַא טָאה'מ :לטעד ןייא

 .רָאטקורטסניא םעד ,עידוטס יד ןטלַאהעגסיױוא ,סנשָארג

 -עג טָאה'מ .ןרָאטקע"ל ערעדנַא ןדַאלעגנייא טָאהד'מ

 זיא טעברַא יד .עמַארד רעד ןופ עטכישעג יד טנרעל



 וו{ וווווווורו ף ע ט רַא רָא ןע צ

 טפור ןעמ יװ .,ןשירַאטעלָארּפ-טכע ןַא ףיוא ןעגנַאגעג

 .רעגייטש ןשירעלגָאלש : טנייה סָאד

 עכעלטנפע לציּפ ַא ןתִז - - טייצ עצנַאג יד ןוא

 יה ,ערעטלע ,ערעדנַא יד ןופ עציטש ןָא ,גנונעקרענָא

 .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עטעוועדנופעגנייא ,ערעכ

 :גנוריפפיוא עטשרע יד ןעמוקעג זיא טלָאמעד ןוא

 טָאה םלוע-רעטעברַא רעד .ןתצמייטש ןופ ,"רעיוט םיַיב ,

 .שי ַא ,סנגיײא ןַא ,רעטַאעט יינ ַא ןעזרעד גנולצולּפ

 ןעועג טשינ .ןרָאװעג ןוא -- רעטַאעט ןייק ןעוועג טשינ

 ןוא -- רעטַאעט וינעווע דנָאקעס םוצ טסַארטנָאק ןייק

 ַא טימ ןוא רעירַאטעלָארּפ עגנוי ןעמוקעג ןענייז טָא

 ןקידנעגנילק-לעה ַא ןוא טומ ןשירעלטסניק ןלופטכַארּפ

 םעד ןפרַאװ רימ :טרעלקרעד סָאטַאּפ ןרענָאיצולָאװער

 -ַאבױסַאלק רעזדנוא ןײרַא םינּפ ןיא רעט:עט ןטילַא

 ! ףור-םיורט ןקיניזטסואוו

 גנַאג ףױרַא גרַאב רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא

 ןופ ןכױה יד וצ -- רעטַאעטירעטעברַא רעזדנוא ןופ

 -ַאטעלתצרּפ ןפיוא ץַאלּפ ןבושח ַא וצ ,טסנוק-רעטַאעט

 עלַא ןופ גנונעקרענָא רעקידיירפ וצ ,טנָארפ-רוטלוק ןשיר

 .טניירפ-טסנוק עתמא

 עטכישעג יד ןביירש טשינ ָאד ךָאד ליוו ךיא רעבָא

 ,סָאד ןקירדסיוא טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא .ףעטרַא םנופ

 -= רערערַאפ-ףעטרַא ךס ַא רעייז אמתסמ ןליפ'ס סָאװ

 זַא ,בוט-םויײףעטרַא םעד | ע ק נ ע ד ע ג רימ זַא

 יו ןוא עקיאורמוא יד רעליּפש יד טימ ךרוד-ןבעל רימ

 ןסעגרַאפ רימ זַא ןוא געט עכעליירפ סמערוטש-גנילירפ

 טייקטסעפ טימ סָאװ ,געוו ןרעווש ןוא ןסיורג םעד טשינ

 -עלטסניק ןוא ןביולג טימ ,עדרעוו רעשירַאטעלָארּפ ןוא

 -טבילַאב רעד ןעגנַאגעגכרוד זיא סע תונשקע רעשיר

 .ויטקעלָאק-ףעטרַא רענערָאװעג

 ןעמ וטַאס סעיצארָאקעד ,ָאשַאב ואשזד םע ישזער ?ןיווטאב ילתפנ, סעקרעיוועוו .א ןופ טקַא רעטשרע



 רו ר ר ר ר 1111 11 ר 1 111 111 11 111 ר

 המלש ,ווָאקיזייא

 ,(שטיווָאקיזייא) ווָאקיזייא המלש

 -וב ,ץיווָאנרעשט ןיא 1904 ןריובעג

 ,עטושּפ ייב (עינעמור טציא) עניװָאק
 עטַאט רעד .ןרעטלע עמורפ ,עמירָא

 ןעיגילער .רעטלעטשעגנא-הלהק  ַא

 -רעד ,רדח ןיא ןעגנַאנעג ,ןגיוצרעד

 רָאי עכעלטע ןוא ,לוש-קלָאפ ןיא ךָאנ

 ןשיאיירבעה םענרעדָאמ ַא טכוזַאב

 ןיא ,םותי ַא גנוי ןבילבעג .סרוק

 ןוא ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ ביוהנֶא

 ךיז ןרענרעד ןפלָאהעג רָאי 11-10 וצ

 טנרעלעג רעטעּפש .ןעמַאמ ןייז ןוא

 ןייז ייב טנרעלעגסיוא ךיז ,טַאוװירּפ

 -רעד טעברַאעג .יירעמיר ןטַאטפיטש

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפּפָא םוצ זיב ייב

 ןריזינַאגרָא וצ רעטשרע רעד ןעוועג

 -על ןוא -רעמיר יד טָאטש ןייז ןיא

 ױוצ .(רעטסוש ץוח) רעטעברַא-רעד

 -קרעוועג רעד ןיא טייקיטעט ןייז ביל

 םיטַאבעלַאב יד ןופ רע זיא טפַאש

 דעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשענפיורַא

 טנָאקעג טשינ טָאה ,טסיל רעצרַאוװש

 טלָאװעג טשינ .טעברַא ןייק ןגירק

 ןייק ןעמוקעג ,טַאדלַאס סלַא ןעניד

 ַא טעברַאעג ,1925 ןיא עקירעמַא

 -דזייּפש) ירעסָארג ַא ןיא טייצ קיטש

 ןיא .ךָאוו ַא רַאלָאד 8 רַאפ (םָארק

 ייב טעבוַאעג ןרָאי עקידרעטעּפש יד

 .תוכאלמ ענעדיישרַאפ

 -עגנָא ךיז 1999 רָאי ןיא

 ווו ווארד טור דרטרטר דר

 יע ו 11 1111 111 1111 ו 111 ר
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 ףא פט הא הַא" ןעצ

 הער

 ויטקעלאק-ףעטרַא

 ןָאסלקוי .ר 6

 ןופ וויטקעלָאק-רעליּפש רעד זיא רעו)

 ? ףעטרַא םעד
 יד רָאפ ךיז טימ טלעטש -- ןטכיש רעדָא -- טכיש-סַאלק ַא רַאפ סָאװ

 ןיא רעטַאעט-רעטעברַא ןרענאאיצולָאװער ןשידיא םעד ןופ עּפורט-רעלטסניק

 -רעליּפש םעד ןופ רעדילגטימ יד ןענייז ױזַא יו ןוא ןענַאװ ןופ ?עקירעמַא

 וויטקעלָאק רעד טָאה עלָאר ַא רַאפ סָאװ ? ףעטרַא םעד וצ ןעמוקעג וויטקעללָאק

 ,גנודנירג רעד ןיא טליּפשעג ,רעדנוזַאב דילגטימ רעדעי ןוא ,רעצנַאג  ַא סלַא

 ? ףעטרַא םעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא סקואוו ,גנוטלַאטשעג ,גנורימרָאפ

 םעד ךָאנ ןגלָאפ סָאװ) רעדילגטימ יד ןופ ןציטָאנ עשיפַארגָאיב עצרוק יד

 םעד ןופ עיצַאזירעטקַארַאכ-רוטַאינימ ַא ןביג רענעיילשבעד ןלעװ ,(לקיטרַא ןקיזָאד

 עשיפַארגָאיב יד ךרוד טנעייל ןעמ ןעו .ףעטרַא םעד ןופ דנַאטשיײיב ןלַאיצָאס

 -ערָאה ןוא רעטעברַא עּפורג ַא ןופ דליב-וויטקעלָאק ַא ךיז טמוקַאב ןןציטתצנ

 ,עביל רעסייה ןוא הדמתה רעפיט טימ ,ימ רענעגייא ךרוד טָאה סָאװ ,סעקינשַאּפ

 -רַאפ סָאװ ,עיצוטיטסניא-רוטלוק עקיטכיוו עקיזָאד יד טקיטסעפַאב ןוא טיובעג

 .רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ דלעפ םעד ףיוא טרָא ןבושח רעייז ַא טמענ

 ,וויטקעלהאק םעד ןופ רעדי"לגטימ ענעי טּפיוהרעביא --- עּפורג עקיזָאד יד

 רעמערַאװ רעד ןיא ןעילפוצרעבירַא ןב"לַאװש עטשרע יד ןעוועג ןענייז סָאװ

 יד זיא -- טּפַאשרעטעברַא רעשידיא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ערעפסָאמטַא

 ןוא עביל רעקידנעילג ,שפנ-תריסמ טימ טָאה עכלעוו ,עּפורג-ןרענָאיּפ עטשרע

 רעכלעוו ,ןינב םעד ןופ טעברַא-וב רעד ייב טלעטשעגקעװַא ךיז ןביולג ןפיט

 .ף ע ט ר ַא :דליש םעד טנייה ךיז ףיוא טגָארט

 ףיוא ןלעטשוצּפתא ךיז לקיטרַא ןקיזָאד םבעד ןיא עבַאגפיוא ןיימ טשינ זיא'ס

 ןיא ןוא ןבעל םעד ןיא ןרָאײןרענָאיּפ עטשרע יד ןופ ןדָאזיּפע ןוא ןטנעמָאמ

 ןעניפעג רענעייל רעד טעװ ןטקַאפ עקיזָאד יד .וויטקעלָאק םעד ןופ טעברַא רעד

 רענייא יװ ,ןגעווטסעדנופ רָאנ .ךַאנַאמלַא ןקיזָאד םעד ןיא ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא

 רעד ןעוועג רָאי סקעז רעכעה ןופ ףיול ןיא ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ זיא סָאװ
 דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא -- עיצַאזינַאגרָא רעלַארטנעצ רעד ןופ רַאטערקעס

 זיא טכַאמעגכרוד טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,געו רעד ןעמעװ ןוא -- (ףעטרַא)
 ,ויטקעלָאק םעד ןופ םירבח יד זיא'ס זַא ,ןריטַאטסנָאק ָאד ךיא ליוו ,טנַאקַאב יונעג

 ךיז ןעמוקעגסיוא טפָא ,עידוטס רעשיטַאמַארד טייהיירפ רעד טימ קידנביױהנָא
 טשינ זיא געוו רעד .ןטייקירעוװש עטסנרע ןיא ,ןעגנולכיורטש ןיא ןגָא-לשוצנָא

 -ומטנַא ןופ ןטנעמָאמ ךיוא ןעוועג ןענייז סע .ןעמולב טימ טגיילעגסיוא ןעוועג

 ,ףיורעד טקוקעג טשינ לייוו .גנושיוטנַא ןופ וליפא --- זייוונטייצ --- ןוא גנוקיט

 ןעוועג זיא דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא םעד ןופ טקנוּפציטש-טּפיױה רעד סָאװ

 -ומָאק רעד ךרוד טרילומיטס ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד ןופ לגילפ לקניל רעד
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 -ןגרָאמ, יד טציא) "טייהיירפ , יד ןַאגרָא ןשידיא ריא ןוא ַײטרַאּפ רעשיטסינ

 ןגעלפ סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ עקניל יד סָאװ ,ףיורעד קידנטכַא טשינ ;(?טייהיירפ

 דנַאברַאפ-רעטעברַא רעד סָאװ ,ןצנערעפנפאק עכעלרעי יד וצ ןטַאגעלעד ןקיש

 טשינ :טעברַא רעד טימ ןריפוצנָא ףיוא סעוויטוקעזקע ןלייוורעד ,ןפורעג טָאה
 ףיוא ןלַאפעג סנטסרעמ ףוס-לכ-ףוס טעברַא יד רעבָא זיא -- םעד ףיוא טקוקעג
 ךיז ףיױא ןגעלפ סעיצַאזינַאגרָא סָאװ ,עציטש עלעיצנַאניפ יד .םירבח עכעלטע

 יד ןיא טרעּפרעקרַאפ ,סולשַאב רענעריּפַאּפ ַא ןביילבעג סנטסרעמ זיא ,ןעמענ

 .עציטש עשילַארָאמ יד זױלב זיא ןבילבעג .ןצנערעפנָאק יד ןופ סעיצולָאזער

 טימ ןבָאה ןצנערעפנָאק יד סָאװ ,ןטקעפע עשילַארָאמ יד :רשפא רעקיטכיר
 זיא ,ןייז טשינ לתוז יז קיטכיו יו ,עציטש עשילַארָאמ רעבָא .ןגָארטעג ךיז
 .עיצוטיטסניא ןַא ןעיובוצפיוא ףיוא גונעג טשינ שיזיפ

 רעדילגטימ עגנוי יד ןענייז ןטנעמָאמ עטסרעװש יד ןיא וליפא רעבָא

 -סיוא ןבָאה ,טעברַא-ןרענָאיּפ רערעוװש רעייז ייב קיטומ ןוא שידלעה ןענַאטשעג

 שממ ןעמונעג ךיז ,סעקנעּפ טעוװעשטרהאקעגסיוא ,זָארג-דליו סָאד ןסירעג

 ,דרע-ור עטרענייטשרַאפ יד ןסיירפיוא רעגניפ עזיױלב יד ןופ לגענ יד טימ

 טײקנסָאלשטנַא רעקידרעייפ טימ ןבָאה ןוא ןריוויטלוק יז קיטכירפיוא ןוא טסנרע

 ןשידיא ַא וצ -- סיוארָאפ טנַאּפשעג טסעפ תונשקע רערענָאיצו"לָאוװער ןוא

 .רעטַאעט-רעטעברַא ןרענָאיצולָאװער

 -געווטיונ רעד ןיא ןביולג ןפיט םעדבילוצ ,תרונשקע ערענָאיצולָאװער יד

 -כיורטש עלַא ןגָארטעגרעבירַא ןטייקירעווש עלַא טָאה ,רעטַאעט ַאזַא ןופ טייקיד
 .גיז ַא וצ זיב טעברַא יד טריפרעד ןוא ,ןעמוקעגייב ןעגנול

 -רע יד ןופ רענייא לטסעמ בקעי רבזו

 לוש עשיטַאמַארד יד ,עידוטס רעשיטַאמַארד טייהיירפ רעד ןופ רערעל עטש

 ,גנואיצרעד עשילַארטַאעט ןייז ןגת:רקעג טָאה וויטקעלָאק-רעליּפש רעד ואוו

 רעד ןופ עטכישעג יד ךַאנַאמלַא םעד ןיא לקיטרַא רעדנוזַאב ַא ןיא טביײרשַאב

 טגילעג זיא סע ױזַא יו ,םעד ןופ עטכישעג יד ךעלטנגייא זיא סָאװ ,עידוטס

 ןענייז סע רע :ףעטרַא טסייה סָאװ ,ןינב םעד רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג

 טנעמעצ םעד טשימעג ,ןדָאב םעד ןבָארגעג ןבָאה סָאװ עטשרע יד ןעװעג

 יד ןעמוקעגסיוא זיא'ס ןוא .סעציײלּפ יד ףיוא לגיצ עטשרע יד ןגָארטעג ןוא

 ןטענק ןיי"לַא רָאנ ,לגיצ עקיטרַאפ ןגָארט רָאנ טשינ ,עידוטס רעד ןופ םירבזחד

 ןוא ,ןעבעגעג טשינ ןעמ טָאה יורטש ןייק , .לגיצ ןנערבסיוא ןיילַא ןוא םבייל יד

 םותיּפ טיובעג ךיז טָאה ױזַא ןוא -- ?לגיצ ןכַאמ ןיילַא טזומעג טפאה ןעמ

 .ססמער ןוא

 ןרענָאיּפ עגנוי עכלעזַא זיולב ןבָאה ןזייווַאב סָאד טנָאקעג

 .ןביולג ייז רעכלעוו ןיא ,עיידיא ַא ןופ טרעטסיײגַאב

 ןשירעלטסניק-שירַארעטיל ןטריניפַאר ַא םתס טשינ ןעיוב ןופ עיידיא יד

 -ערטש ַא טימ ,רעטַאעט ןשידיא ןרענָאיצולָאװער ַא רקיע רעד רָאנ ,רעטַאעט

 רעד ןעוועג זיא סָאד -- גנוביוהרעד רעשירעלטסניק רעקידרדסכ רַאפ גנוב

 ןעועג זיא סָאד :רעקיטכיר ;טדימשעגוצ יו ייז טָאה סָאװ ,חוכ רעשימַאניד

 עידוטס רעד ןופ ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי יד רעכלעוו בילוצ ,עיידיא-רעביוצ יד

 זע"לע יד שטָאכ טנרעלעג ןוא טעברַא רעד וצ טדימשעגוצ ךיז קיליוויירפ ןבָאה

 טײקכעלטרָאװטנַארַאפ טימ טשינ ןעמ ןָאק יײז ןָא סָאװ ,םידומיל ערַאטנעמ

 .עניב-רעטַאעט רעד ףיוא ןטערטפיוא

 ,ןענירד ןטימניא טומ םעד ןראזלרַאפ ןבָאה סָאװ ,עט"לייצעג רָאּפ ַא זיולב

 .ןלַאפעגסױרַא ןענייז

 ןענייז סָאװ

 -עגּפָא טָאה וויטקעלָאק-רעליּפש רעד
 טּפיוהרעביא ,ויטקעלָאק םעד ןופ רעדילגטימ יד .ןוחצנ ןלַאסָאלָאק ַא ןטלַאה

 -ךעלטנרָא טימ ןגעמ ,רעיוב עטשרע עמַאס יד ןופ ןענייז סָאװ ,ייז ןשיווצ ןופ ענעי
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 ויד -דפוש ופת
 זוטס רעד ןָא ןפָאלש ן;?יש , ןופש

 ,טנרעלעג קיצניװ .?רעטַאעט-טיורּק

 ןרעדנואווַאב וצ היכז יד טַאהעג ר

 ףלָאדור ,רעלטסניק
 .ןלָאר 2 ןיא טיור

 רעד ןיא ןעמונ 5 טא

 סווָאמיד ןו

 טָארטעגניײרַא 1926 ןי

 רעשיטַאמַארד טייהיירפ,

 א רערעגנעל ַא ךָאנ

 טש םעיונעג ןוא טעב

 6 1998 ףוס ,עסעיּפ

 ""רעיוו סנַאמייטש .ּב ןיא

 יפפיוא עטשרע ספעטרַא םעד

 -עג ,עמַארד רעקיטקַא-פ רעלופ ַא
 ."רעריפ, םעד ןופ עלָאר יד טליּפש

 טנַאיצילַאּפ םעד טליּפשעג 1999 ןיא
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 2 ײש 3 :

 : ש םייב

 ְךאנֹרעֶד ."ןיווטָאּב ילּתפני ןיא

 ; "שינעקירט , ןיא לעדרָאװ םישזד
 ;"טרעקעל שריה,

 -ךנַא

 ןיא ןייטשרעבליז

 ; "געט 4, ןיא יקסװוַאלסוגָאב

 -ילוב רָאנעיה ןיא וָאצנָאװז ייר

 -קער , ןיא רענולק ןרהא ;"וועשט

 ;"רעטינש , ןיא קעדאלו ;ןטוה
 דנע שטנָאּפ שטנָאה, ןיא ןיפ ינרַאב

 ןיא ןעמונעגלייטנָא טָאה ."לעוָאשזד

 ערענעלק ,סרעטקַאנייא ייר רעצנַאג ;

 יד ייב .ןעלקַאטקעּפס ערעסערג ןוא

 טעברַאעג ןעגנוריפפיוא עטסרעמ

 עשינכעט) ,"טנַאה-שזדייטס, סלַא

 -ישזער ,(עניב רעד רעטניה טעברַא

 בולק רעטעברַא טקעּפסָארּפ יִד טריס

 -ַאטיצער-ןסַאמ ַא ןיא עיצקעס:-םַארד

 ןוא טעברַאַאב ;?"טנזיוט 20, עיצ

 -יר, סרידַאנ השמ טריסישזערטימ

 .מ טימ ןעמַאזוצ "טירטס ןָאטגניוו

 טריסישזער ; ףעטרַא ןופ ןײטשדלָאג
 עיצַאמַאלקעד-ןּפורג םיקסוועשטניוו

 גם ףעטרַא ןטשרע ןט

 -נייא ןטעברַאַאב ַא טריסישזערטימ
 -עג,) רעװַאּפרעװַאכ ןופ ןו

 -סירב רבה טימ ("גוצ רעטעצנַאּפ
 -וטס ןיא לָאמ עכעלטע ןעוועג

 -ףעטרַא ןוא טַאר-טסנוק

 "ןעילטנַא , 1956 ףוס ; גנוטלַאװרַאפ

 ?'ןַאמ

 ,טאר-ןטנעה

 -עט ןשידיא ןלַארעדעּפ םוצ ןרָאװעג

 -ענלייטנָא טרָאד .?טקעיָארּפ-רעטַא

 ןוא טבעלעג , ויווער .םעד ןיא ןעמונ

 -נייה םוצ זיב ןוא ךָאנרעד ,?טכַאלעג

 סעסיאול ריעלקניס ןיא גָאט ןקיט

 רעד ןיא ,"ןעשעג טשינ סע ןָאק ַאד,
 .ליהנירג רעלואפ רָאטקָאד ןופ לָאר

 ר רו 1111 11 ר ר ר 0101 1111
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 םהיאמ 2הערנעז יא

 ליוּפ ,וועשט
 א טגנַאלַאב

 .1915 ןיא

 ןיא 6

 רעװעשרַאװ

 ן -רעוואג
 .ןרעטלע עשידיסח ייב

 "רימזה,

 -רַאפ

 ףעטרַא רָאי ןעצ וואו

 רַאפ גנורעטסיינַאב ןּפעש ןוא טייצ רענעי וצ קירוצ ןקוק ץלפצטש ןטנידרַאּפ

 .ןעגנוכיירגרעד עשירעפעש ערעסערג ץלַא ,ערעטייוו

 ,עיציזָאּפ ַא -- ןברָאװרעד ךיז רַאפ טָאה 4 ןטרַא רעד סָאװ ,עיציזָאּפ יד

 רַאפ ןעוװעג ךעלגעמ זיא -- ןצעזסױרַא טשינ ריא ןופ םיא ןָאק רענייק סָאװ

 סָאד .תונשקע רערענָאיצו" לָאװער רעד טָא קנַאד ַא זױלב ןברעוורעד וצ םיא

 -ןרענָאיּפ עקיזָאד יד סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ןעוועג ךעלגעמ ךיוא .ךיז טייטשרַאפ ,זיא

 םםעד ןופ שזיטסערּפ ןוא חוכ ןשילַארָאמ םעד טַאהעג ךיז רעטניה טנאהד עּפורג

 -ָאמ םעד טָא ןליפ ןיא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ לגילפ ןרענָאיצולָאװער

 ךיז טָאה רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ טנָאקעג רע טָאה שזיטסערּפ ןוא חוכ ןשילַאר

 .גנוגעוַאב-רעטעברַא רעד ןופ לייט ןקיזָאד םעד טימ טריציפיטנעדיא שיאיידיא

 רעשינַאגרָא ןַא ,רעבירעד ,זיא ףעטרַא םעד ןופ וויטקעלָאק-רעליּפש רעד

 .גנוגעוַאב-רעטעברַא רעד ןיא לגילפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ דילג

 ןמז"?כ :עיניל רעד טָא ןיא טסעפ ןטלַאה ךיז טעװ ףעטרַא רעד ןמז-לכ

 ןביולג םעד ןוא ןייזטסואווַאב םעד אה וא טבע ויטקעלָאק-רעליּפש רעד

 ןביילברַאפ רע טעװ גנַאל ױזַא ָאיצולתנווער םעד ןיא

 תונוחצנ עשירעלטסניק ערעכעה עלַא וצ ןגייטש א סָאװ ,חוכ רעשירעפעש ַא

 .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא סקואוו םעד וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא

 רעבירעד זיא ,טציא טרעייפ ףעטרַא רעד סָאװ ,ייליבוי רעקירָאײ-ןעצ רעד

 רעד ךיוא זיא רָאנ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ בוט-םוי רעד רָאנ טשינ

 .ףעטרַא םעד ןופ וויטקעלָאק-רעליּפשוש םםעד ןופ בוט-םוי רעוויטקעלָאק

 ןופ רעיוב רעשירענָאיּפ רעד ,וייטקעלָאק-רעליּפש רעד טסירגעג ןייז לָאז

 -רעטעברַא ןשידיא ןרענָאיצולָאװער (ןקיצנייא לייורעד ןוא) ןטשרע רעזדנוא

 .ףעטרַא -- עקירעמא ןיא רעטאעט

 ייר עטשרע
 :ייר עטייווצ
 :ייר עטירד
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 ווימקעלָאק-רעליּפש-ףעטרַא רעטייווצ
 .רעקוצ .י ,רעביירש .א ,ןאמרעל .פ ,ץלָאה .א ,ווָארדנעס .א : (קידנציז)

 .זײא .א ,(ראטערקעס) ןײטשדלַאג .מ ,(ראסישזער) לטסעמ .י ,(רעטלַאוורַאפ) ץישפיל .ש ,קושטלעל .ב

 .ה ,קינטאלאמ .ב .ןאמלוק .מ ,ושָאטאּפָא .ד ,לעשימ .ס ,גרעבנזייא .ל ,ןאמצריווג



 עא פב

 (יףעטרַא םנופ עטכישעגירָאפ יד

 רמרמ ןמלק 6

 111 111 1111 1101 1111 0111 1811 1111 11 1111 1111 111 1111 1111 11 1111 11 1111 1111 ר ף ע ט ִח ַא ח ַא

 -רַאפ רעטַאעט רעטעברַא) ףעטרַא רעד
 ןעמ ףרַאד רעבָא ןעלצרָאװ ענייז .ייליבוי ןקירָאי-ןעצ ןייז טציא טרעייפ (דנַאב

 ַא ןגָארקעג טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב-רוט"לוק רעשירַאטעלָארּפ רעד ןיא ןכוז

 .קירוצ רָאי ןצפופ טימ "טייהיירפ, רעד ןופ גנודנירג רעד טימ טעּפמיא םעיינ

 -רַאפ ןוא ןטפַאשעזעג ,ןענייארַאפ ,ךעלזיירק עשיטַאמַארד עקידרעירפ עלַא

 ןריפוצפיוא (1 :ןליצ ייווצ עקידנגלָאפ יד ןופ םענייא זיולב טַאהעג ןבָאה ןדנַאב

 יד ןטיירגוצ (2 .ןעמעננָא טשינ לו רעטַאעט רערעלוגער רעד סָאװ ,ןסעיּפ

 טכַאמרַאפ ךעלנייועג טאה רעטַאעט רעד שטָאכ ,רעליּפשיוש רַאפ רעדילגטימ

 .ייז רַאפ ןריט ענייז

 טַאהעג טשינ רעבָא טָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט עלַא יד טָא ןופ ענייק

 יד ןעוועג ןעמעלַא ייז זיא דמערפ .רעטַאעט םוצ גנַאגוצ ןלַאיצָאס םעיינ ןייק

 עיינ ןרימַאלקָארּפ ליּפש ךרוד לָאז סָאװ ,רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןופ עיידיא

 .ןלַאעדיא עלַאיצָאס
 ןוא ,1921 רעמוז ןיא ,"סעמע, ןכעלטנכעוו םנופ גנודנירג רעד טימ

 ,1922 גנילירפ ןיא ,"טייהיירפ, רעד ןופ גנודנירג רעד ר ךעלכעזטּפיוה

 .רעבָאהביל-רעטַאעט עשירַאטעלָארּפ יד ןשיווצ ךיוא גנוריוי ַא ןָא ךיז טביוה

 ןשיטַאמַארד ַא ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טתאה סָאװ ,רעטעברַא ןַא טגעלפ רעירפ

 ןרעװ טגעלפ רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רַאפ ןייג-ןרָאלרַאפ דלַאב ,לזיירק
 ףיוא ןרידנעטערּפ ךיוא ןילַא ,רעליּפשיױש ןימ ןסיוועג ַא ןופ טָאירטַאּפ ַא

 ענױזַא טימ רעמ ךיז ןמענרַאפ טשינ רעבָא ,ליּפשיוש רעדָא עיצַאמַאלקעד

 .ײטרַאּפ ןוא ןָאינוי-דיירט יוװ םינינע עשיאַאזָארּפ

 -עלָארּפ רעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא טרעדנעעג ךיז טָאה ץלַא סָאד

 -עגנָא ךיז ןבָאה'ס .גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעד ןוא עיצולָאװער רעשירַאט

 .טסנוק רעשירַאטע"לפארּפ ןגעוו ןטַאבעד עכעלטפירש ןוא עכעלדנימ ןביוה
 רעשידיא רעד וצ ךיוא ןעגנורעדָאפ עיינ ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ןענייז'ס

 .רעטַאעט ןשידיא םוצ ןוא רוטַארעטיל

 ןלעטש וצ טכוזעג טָאה רעלטסניק ןוא רעוט-רוטלוק עלַאקידַאר עּפורג ַא

 טריזינַאגרָא 1923 ןיא .עינָאמעגעה רענעגייא ריא רעטנוא גנוגעװַאב עקיזָאד יד

 ןַאגרָא ןשיטערָאעט ַא ךיוא סױרַא טיג ןוא טפַאשלעזעג-רעטַאעט עשידיא יד יז

 ןופ רעריפטרָאװ יד ןשיוװצ ןסױטשנעמַאזוצ רָאפ ןעמוק בױהנָא ןיא .?טילַאעט;

 .טסנוק רעשירַאטעלָארּפ ןופ עגַארפ רעד רעביא "טייהיירפ , רעד ןוא *טילַאעט,

 -טסנוק ַא ןדנירג וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמ טפַאשלעזעג-רעטַאעט יד ןעוו ,רעטעּפש

 רעד ןופ גנוציטשרעטנוא עלופ יד יז טגירק (*רעטַאעט רעזדנוא ,) רעטַאעט

 ."טייהיירפ,

 גנוקריוו עטקעריד ןייק טַאהדעג טשינ רעבָא טָאה טפַאשלעזעג-רעטַאעט יד

 סָאװ (?סַאיַאה, ןיא) עידוטס ריא שטפצכ ,ףעטרַא םנופ גנודנירג רעד ףיוא

 ןָא טָאה ,רעליּפש עכעלטנגוי ןדליבוצסיוא םידומיל ץוח ַא טריפעגנייא טָאה

 -טימ עקינייא .סעידוטס-רעטעברַא יד רַאפ ךיוא רעטסומ ַא רַאפ טנידעג קפס

 רעייז ןגָארקעג טרָאד עקַאט ןבָאה וויטקעלָאק-ףעטרַא םבעד ןופ רעדי"לג

 רעזדנוא , ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןוא גנודליבסיוא עטשרע
 .?רעטַאעט

 טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ ןסקאוועגסױרַא טקעריד זיא ףעטרַא רעד

 זתאל'כ .סעטַאד קיניײו ָאד ךיא ביג לַאירעטַאמוװיטכרַא ןיא לגנַאמ ןבילוצ (*

 .מ .ק .רעכיז טשינ קנעדעגיכ עכלעוו ,ןכַאז ןוא ןעמענ סא ךיוא

 ער ר
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 .רעבעוו

 ןיא .עקירעמַא ןעמוקעג

 ןיא ןטָארטעגניײרַא 1918 ןיא .4

 -לעזעג רעשיטַאמַארד רעגַאקיש רע

 -ננלָאפ יד רעטנוא

 ,ןָאדרָאג ןויצ ןב

 ןייק

 טליפט שענ . טפַאש

 : ןרָאסישזער עקיד
 ,גנירעג ןָאירעמ ,םיובלטייט םהרבא

 -סווערָאמ םהדבא ,ןײטשנרַא קרַאמ

 ,דייוש קרַאמ ,ווָאמיד ּפיסִא ,יז

 ףסוי ,לטסעמ בקעי ,ימע-ןב בקעי

 רע טזָאלרַאפ 1929 ןיא  .ווָאלוב

 עלעיּפיצנירּפ בילוצ ,טפַאשלעזעג יד

 -ַאגרֶא ןוא ,ןטיינדיישראפ-סגנוניימ

 -וטס רעטַאעט-רעטעברַא ןַא טריזינ

 טרָאד טריפישזער ןוא "סעטרַא, עיד

 ,"טרעקעל שריה,, ,"ןיווטָאב ילתפנ,

 -רַאפ ןוא ,"רעטָאפ סרַאסימָאק םעד,

 -ךעּפ ןוא סרעטקַאנייא ענעדייש

 עקינייא ךיוא טריסישזער .סטנעשז

 -ידיא יד ןופ סעיצקעס עשיטַאמַארד

 .ןבולק-רעטעברַא עש

 טלעטשעגנָא רע טרעוו 1991 ןיא

 -ניא ןופ ןלוש יד ןיא רערעל סלַא

 וצ ןדרָא-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעט
 עלַא ןיא טעברַא עשיטַאמַארד ןָאט

 .ָאגַאקיש ןיא ןלוש

 ינ ןייק ןעמוקעג 1923 ןיא
 -רַא ןיא ןטָארטעגניירַא ןוא קרָאי
 עטשרע יד ןנָארקענ 1954 ןיא .ףעט

 רעד רעטנוא ?ןטורקער , ןיא לָאר

 ןַאד ןופ .רעדיינש ָאנעב ןופ ישזער

 ןוא ןסעיּפ עלַא ןיא טליּפשעג ןָא

 טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,סרעטקַאניײא

 ןעו 1927 ביוהנֶא .טריפענפיוא

 ןיא טליּפשעג ,ןבירשעג טרעוו סָאד

 רעד רעטנוא ,"ןטייק , סקיווייל .ה

 טעברַאעג .ווָאלוב ףסוי ןופ ישזער

 עסעיּפ רעד רַאפ סעיצַארָאקעד ףִיוא
 -ענ ,"?לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ שטנָאה,

 רעד ןיא רעטלַאװרַאפ-עניב ןעװ

 ןיא טריסישזער ,"200,000, עסעיּפ

 ןופ סעיצקעס עשיטַאמַארד עקינייא

 ,קרָאי וינ ןיא ןבולק-רעטעברַא .יד

 -נוא ענעדיישרַאפ ייב ןטָארטעגפיוא

 ןוא סעיצַאטיצער טימ ןעגנומענרעט

 ןופ ןוויטקעריד טיול ,ןעגנוזעלרָאפ

 .ףעטרַא

 1111 1111 רער 1111 1111 1110 1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
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 ןיא ,1906 ראי ןיא ןריובעג זיא

 -קָאוװעגפיוא זיא .עיבַארַאסעב ,ץלעב

 -ָאפ .ןרעטלע עוויס ערגָארּפ ייב ןס
 טָאה .טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג זיא רע

 ב עיזַאנמיג רעד ןיא טנרעלע
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 ןיא ,דניק ַא סלַא ךָאנ ,ץלעב ןיא

 טלַא זיא רע ןעוו .(שיסור ףיוא) לוש
 עילימַאפ יד ךיז טָאה ,רָאי 13 ןוועעג

 .עקוָאנַאקשער ןייק ןגיוצעגרעביא

 ןוא לוש ןיא ןעגנַאנעג טרָאד זיא רע
 רעקיטרָאד רעד טימ טליּפשעג טָאה

 ףיוא הליחתכל ,עּפורג רעשיטַאמַארד

 .שידיא ףיוא רעטעּפש ,שיניַארקוא

 -ייוצ ַא טימ טריפעגנָא ךיוא טָאה
 . ר -=+ יט
 .עּפורג רעשיטַאמַארד רעט

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ז

 טנרעלעג ךיז טָאה ןוא ,1922 רָאי

 ןוא רעירָאפ ַא ןרָאװעג זיא .ךַאפ ַא

 .ןָאינוי סרעירָאפ רעד ןופ דילגטימ ַא

 ןיא ןצרַאװש סירָאמ וצ ןעמוקעג

 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,1924 רָאי

 ףאעטהא ףָאי ןעבצ 111 1 11 11 1 1111

 טבערטשעג ןוא "רעטַאעט-טסנוק רַאפ טדנַאברַאפ-סקלָאפ , ןעמָאנ םעד ןגָארטעג

 .רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיא םעיינ ַא ןפַאש וצ

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "רעטַאעט-טסנוק רַאפ דנַאברַאפ-סקלהאפ , רעד

 םעד ןציטש וצ ,טושּפ ןעװעג בױהנָא ןיא זיא קעוװצ-טּפיוה ןייז .1923 רעמוז

 .ץרַאװש סירָאמ ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 .ןלַאפכרוד ךס ַא טַאהעג ןָאזעס-רעטַאעט םענעי ןיא טָאה ץרַאװש סירָאמ

 ןליּפש קעװַא זיא ןוא רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םעד טכַאמעגוצ רע טָאה טצעלוצ

 זַא ,טקידלושַאב וליפא םיא ןבָאה רענגעק ענייז .עניב רעשילגנע רעד ףיו
 טקיסעלכַאנרַאפ רע טָאה רעטַאעט ןשילגנע םניא ןליּפש וצ עציבמַא ןייז בילוצ

 יײר רעטשרע רעד ןיא רעבָא זיא גנוגעווַאב-רעטעברַא עשידיא יד .ןשידיא ןייז

 .רעטַאעט ןשידיא ןרעסעב ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג

 ןייז ןענעפערעד וצ רעדיוו ןצרַאװש ןפלעהוצטימ טיירג ןעוועג רעבירעד זיא יז

 .ףליה ךָאנ ןפורעג טָאה רע ןעוו ,רעטַאעט-טסנוק

 -ןָאינוי ןופ ץנערעפנָאק ַא ןרָאװעג ןפורעגנעמַאזוצ זיא 1922 טסוגױא ןיא

 -טסנוק ןשידיא םנופ גנונעפערעדרעדיו יד ןפ"לעה וצ רעוט-ללכ ןוא רעוט

 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןרָאװעג ןפורעג ןענייז ץנערעפנהאק רעד וצ .רעטַאעט

 -טסנוק ןשידיא , םעד ןופ גנואילבפיוא רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןענייז עכלעוו

 יו ,ןַאלּפ ַא; ןרָאװעג טגיילעגרָאפ ךיוא זיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא .*רעטַאעט

 -רַאפ םיא ןוא טנעמַאדנופ ןטנוזעג ַא ףיױא רעטַאעט םעד ןלעטשוצקעװַא ױזַא

 ."רעטַאעט-סקלָאפ ןתמא ןַא ןיא ןעלדנַאװ

 -טימ קילדנעצ רָאּפ ַא ןופ וויטוקעזקע ןַא טלייוורעד טָאה ץנערעפנָאק יד

 רעד ןופ גנוציז רעטשרע רעד ייב .עקניל לָאצ ַא ךיוא ייז ןשיוצ .רעדילג

 טימ ןויצ ילעוּפ יד ןופ *טנָארפ רעטקינייארַאפ , ַא ןעמוקעגרָאפ זיא וויטוקעזקע

 וויטוקעזקע רעד ןופ טלייטעגסיוא ןבָאה יז ."ןטסיסטרעוורָאפ , עטכער עמַאס יד

 .עיצקַארפ רעייז ןופ זיולב ןײטשַאב לָאז סאו ,עטימָאק-סנָאיצקַא ענעגייא ןַא

 ע"לַא .ןיגלֶא רבח ןופ רוטַאדידנַאק יד טלעטשעגסױרַא טָאה עּפורג רעזדנוא

 -רָאפ -ןיצ רעד רעבָא טמיטשעג םביא רַאפ ןבָאה רעדילגטימ עוויסערגָארּפ

 .רעקרַאטש ןעוועג זיא קָאלב-"סטרעוו

 סקַאמ טמיטשַאב טעטימָאק-סנָאיצקַא רעגנע רעד טָאה רעציזרָאפ סלַא

 ןעועג רעבָא זיא רעטצעל רעד .ןַאמרעקוצ ךורב רַאטערקעס סלַא ןוא ןייּפ

 ןויצ ליעוּפ רעטייווצ ַא ןעוועג זיא רַאטערקעס רעטלָאצַאב רעד .לענימהשאנ זיולב

 .ךיירנערהע .ה .רעריפ

 טָאה ןטסיסטסעוװורָאפ יד ןופ רעװענַאמ ןקיזָאד םעד ףיא טקוקעג טשינ

 -טסנוק רַאפ דנַאברַאפ-סקלָאפ, םעד טציטשעג טייצ עצנַאג יד ?טייהיירפ , יד

 .עמַאלקער ךס ַא ןבעגעג ךיוא םיא ןוא *רעטַאעט

 ןטעברַא ןביױהעגנָא דנַאברַאפ רעד טָאה ץנערעפנָאק רעטשרע רעד טָא ךָאנ

 עיצַאזינַאגרָא יד טענה לעיציפָא שטָאכ ,רעטַאעט-טסנוק סצרַאוװש רַאפ שיגרענע

 -סקלפאפ ןשירעלטסניק-שידיא ַא ןפַאש וצ עבַאגפױא סלַא טלעטשעג ךיז,

 .?רעטַאעט

 זיב :ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סעיצַאזינַאגרָא ןופ גָארטײב רעכעלרעי רעד

 5 -- רעדיללגטימ 1000 זיב 500 ןופ ;רָאי ַא רַאלָאד 3 -- רעדילגטימ 0

 .רָאי ַא רַאלָאד 10 -- רעמ ןוא 1000 ןופ :;רָאי ַא רַאלָאד

 וצ ,ןטרַאק-רעדילגטימ ענלצנייא ןזָאלעגסױרַא ךיוא טָאה דנַאברַאפ רעד

 ןופ טָאבַאר ַא וצ דילגטימ םעד טקיטכערַאב ןבתנה סָאװ ,רָאי ַא רַאלָאד

 ייס ,ןכָאװרעדניא ייס ,רעטַאעט סצרַאװש ןיא ןטעליב ייווצ רַאפ טנעצָארּפ 5
 .בוט-םוי ןוא תבש

 -ַאגרָא יד יװ ,"רעטַאעט-טסנוק רעשידיא דנַאברַאפ-סקלָאפ, םעד קנַאד ַא

 רעטַאעט-טסנוק רעשידיא סצרַאװש טָאה ,ןפורעגנָא ךיא ךיז טָאה עיצַאזינ

 -ויטוקעזקע ייר ַא ןופ טייקיטעט רעד קנַאד ַא .יינ סָאד ןופ ןעילב ןןיב יה יע גג לא ראוטער וועלוול וארווורורווררררד
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 -עגלייטא ךיוא טָאה ,ןלָאר ערענעלק

 סצרַאווש סירָאמ ןופ ייווצ ןיא ןעמונ

 ןיא יעוודָארב ףיוא ןעגנוריפפיוא

 .ךַארּפש רעשילגנע רעד
 סעיצַאזינַאגרתא ךס ַא ןבָאה ,טנעמעלע ןקניל םנופ בור סָאד רעדילגטימ

 רָאג טָאה קיטייצכיילג .רעטַאעט סצרַאװש ןיא סטיפענעב ערעיײז טפיוקעג

 ןטסַאיוטנע עכעלטנגוי ןופ ?בולק-רעטַאעט-סלָאפ, רעד טעברַאעג קיטכיט

 עקידרַאלָאד יד ןטײרּפשרַאפ ןפ"לעה וצ טריזינַאגרָא טָאה דנַאברַאפ רעד סָאװ

 טפַאשרעריפ עלעיציפָא יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ .ןטרַאק-רעדילגטימ

 -ַאברעטעברַא רעד ןופ לגילפ ןטכער עמַאס םנופ ןעוועג זיא דנַאברַאפ םנופ

 ךעלכעזטּפױה ןרָאװעג טריטורקער ?בולק-רעטַאעט-סקלָאפ, רעד זיא גנוגעוו

 ןעוװעג טפָא רעבירעד זיא בולק-רעטַאעט-סקלָאפ רעד .ןעייר עקניל יד ןופ

 םנופ רעדילגטימ יד ןופ עקיניא .טסבלעז דנַאברַאפ רעד יװ רעקיטעט

 ,יו ,סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז ?בולק-רעטַאעט-סקלָאפ,

 .ערעדנַא ןוא ןַאמצלַאז ינעשזד ,רע"לדנַאס הדילדג ,רעלדַא לקנַאי ,לשמל

 ןצונַאב ךיוא ץרַאװש סירָאמ דיז טגעלפ רעדילגטימ עכעלטנגוי לייט ַא טימ

 -ַאב טלָאזעג רַאפרעד טָאה רע .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא ןטסיטַאטס סלַא

 -ַאמעטסיס ןייק .טסנוק-ליּפשיוש ןיא ןסרוק יז רַאפ ןענעדרָאניײא ךרוד ןקיטיג

 -כרוד טשינ לָאמנײק רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד רעבָא טָאה סרוק ןשיט

 .טריפעג

 -ַאמעטפיס רעמ ַא קידנגנַאלרַאפ

 טָאה ,רעטַאעט רַאפ גנוטיירגוצ עשיט

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע

 -טימ רעוויטקַא ןַא ןרָאװעג זיא .גניר

 -ַאב ,עיצַאזינַאגרֶא רעד ןופ דילג

 -ענ ןוא ןסַאלק עלַא ןיא ךיז טקיליײיט

 -םיוא יד ןיא ןלָאר עקיטכיוו טליּפש

 טקילײטַאב ךיוא ךיז ןוא ,ןעגנוריפ

 ןופ /םיקידצ טימ ףיש רעד ןיא

 קיווייפ .ה ןופ ?ּפַאש , ,ווָאניײרוועי

 ןב ןופ ןעגנולעטשראפ ערעדנַא ןוא

 ןופ דילקטימ ַא סלַא ,רעטַאעט סימע
 .גניר-טסנוק םעד

 -ףעטרא רעד ןיא ךיז ןסָאלשעגנָא

 זיא .1928 רָאי םעד ןיא עידוטס

 רָאי ייווצ עידוטס רעד ןיא ןעוועג
 םעד ןופ דילגטיס ַא ןעװעג ןוא

 -קעס רעטעּפש ךיוא ,טַאר-ןטנעדוטס

 .עידוטס רעד ןופ ראטער

 -אוועג ןעמונעגניירַא זיא רע ןעוו

 -קעלאק-רעליּפש ףעטרַא םעד ןיא ןר

 םלַא ןרָאװעג טלייוורעד רע זיא וויט

 ןופ ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דיקגטימ

 טנייה זיב דילגטימ ַא זיא רע רעכלעוו

 ןופ רַאטערקעפ ןעוועג זיא .גָאט וצ

 רָאי ןיא וויטקעלַאק-רעליּפש םעד

 -דענעמ-שזדייטס ןעוועג זיא .2

 רעד , גנוריפפיוא רעד ןופ רעשז

 ייר ַא ןופ ךיוא ןוא ?טנערב ּפעטס

 קידנבָאה .ןעגנוריפפיוא-טסוקניילק

 רעשינכעט רעד ןיא ךיוא גנורַאפרעד

 -טימ ַא רע זיא רעטַאעט םייב טעבדרַא

 רַאפ ,ףעטפ ןשינכעט םעד ןופ דילג

 .ןסעיּפ עלַא ןופ גנוטיירגוצ רעד

 עידוטס רעשיטאמַארד טיהרפ רעד ןופ רעדנירג

 זיא ןטסַאיזוטנע עכעלטנגוי יד ןופ ןטעברַא עקיטכיט יד ףיוא טקוקעג טשינ

 סיפָא רעד .ּפָארַא גרַאב ןעגנַאגעג *רעטַאעט-טסנוק רַאפ דנַאברַאפ-סקלָאפ רעד

 ןייז ןוא רַאטערקעס ןופ טלַאהעג םםעד טימ (וינעווע ןָאסידעמ ןוא סַאג עט2)

 ַא .רָאי ַא רַאלָאד רעטנזיוט עשביה ןסעגעגפיוא טָאה עטלעטשעגנָא סיפתצ

 ןעוועג זיא דנַאברַאפ-רעטַאעט-סק"ללָאפ םנופ הסנכה רעד ןופ לייט רעקידנטיײדַאב

 טשינ רעבָא זיא סָאד .סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ עקידרַאלָאד ןעצ ןוא ףניפ ,יירד יד

 ףיוא סדנָאב ןופ טלעג ןעמוס עסיורג ןגירקוצניירַא ןַאלּפ רעד .גונעג ןעוועג

 יד .טעברַאעג טשינ טָאה רעטַאעטי-סקלָאפ ןשידיא םענעגייא ןַא ןעיוב וצ

 -פיוא ןוא שיטסימיסעּפ ןוא דימ ןרָאװעג דלַאב רעבירעד ןענייז רעריפ עטכער
 טָאה רַאטערקעס רעשיטסינויצ ילעוּפ רעד .ןעגניטימ יד וצ ןעמוק טרעהעג

 ,וזַא ןוא עקניל עּפורג רעזדנוא ףיוא ךעלכעזטּפיוה ןציטש טזומעג רעבירעד ךיז

 -תאק-סנָאיצקַא רעגנע רעשיטקַאפ רעד ןרָאװעג רימ ןענייז ,ףמַאק ַא ןָא רָאג

 ...ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ זדנוא ןופ םענייק לעניגירָא טָאה'מ ןכלעוו וצ ,טעטימ

 ,רעציזרָאפ םעיינ םעד ץוח ַא ןעמוק ןגעלפ גנוציז-וויטוקעזקע רעגנע ןַא וצ

 ערעזדנוא ךעלכעזטּפיױה ,ךיירנערהע .ה ,רַאטערקעס םעד ןוא ,ףָאקַאלּפיש םהרבא

 -עיּפ 14 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה

 -ופפיוא ערענעלק ןיא ךיוא ןוא ןס

 קידנליּפש ,ףעטרַא םעד ןופ ןעגנור

 ,ןּפיט ןוא ןרעקטַארַאכ ענעדיישרַאפ

 "טרעקעל שריה ,, ןיא ווָאמיזַאנ : יו
 ריפ , ןיא ווַאלסינַאטּס ,ווָארינשוק ןופ

 ןיא וװָאקורעיױרט ,לעינַאד ןופ "געט

 סחניּפ ,יקרָאג ןופ "וועיַאגיטסָאד,

 ןופ ?ןטורקער, ןיא רעטיור רעד

 קיווייל ןופ ?ןטייק , ןיא ץרּפ ,קינזער

 -רַאנדיישרַאפ ערעדנַא עייר ַא ןוא

 .ןלָאר עקיט

 יז
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 רעבמעטנּפעק ןט19 םעד ןריובעג

 זיא עטַאט רעד .קרָאי וינ ןיא ,1

 = רעקורד ַא ןרָאװעג עקירעמַא ןיא ָאד
 ןרא

 שירפ .עקטסידָאמ ַא עמַאמ יד ןוא

 -םור ןשירַאצ םעד ןופ ענעמוקעגנָא

 -עג טרעטסייגַאב ייז ןענייז ,דנַאל

 ,עקירעמַא רעלַארעביל רעד ןופ ןרָאװ
 -רָאפיטרַאּפ טביולרעד טָאה עכלעוו

 טימ ןוא ןדער רעייטש

 ,טנעה יד ףיוא ?ןעילימע רעניילק ,

 -טירטס , ןייא ןופ ןפיול ייז ןנעלפ

 -ַארַא יד ןרעה ןטייווצ םוצ ?רענרָאק

 -רעביא דלַאב טָאה ַאילימע .סרָאט

 ןופ ןטסעשז ןוא רענעט יד ןעמונעג

 ןטלַאהּפָא טגעלפ ןוא רענדער יד

 ןרעטלע עריא ."סעיצקעל עצנַאג,
 -עניינ ריא טימ טצונַאב ךיז ןבָאה

 טימ ןוא ,"ןזייווַאב וצ ךיז , טייקיר

 -יסור ןוא עשידיא טנרעלעגנייא ריא

 ? ערענָאיצולָאװער עש
 .סעיצַאמַאלעד

 -ניירַא ַאילימע זיא רֶאי ןיינ וצ

 םכילע-םולש רעד ןיא ןטָארטעג

 -עג טלָאמעד זיא סָאװ ,?וש-סקלָאפ
 -סקלָאפ ןשידיא ןטימ ןדנוברַאפ ןעוו

 רעטעברא רעטעּפש) טעטיזרעווינוא

 יז טָאה ןכיגניא .(טעטיזרעווינוא

 ךיוא יוװ ,ןטעברַאַאב ןעמונעג ןיילַא
 -רָאפ טָאה יז סָאװ ,רעדיל ,ןביירש

 וצ .ןטרעצנָאק-לוש יד ייב ןגָארטעג

 עלָאר-טּפיוה יד ןעגנוזעג טייצ רעד

 ,יֵיֵרַמ יידפ

 1111 1 1 1 1011 1111 1 1111 1111 1111 11 1111 11 ר
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 טוווו ו ערע רע עטר
 םףןש טי א הא" ןעצ

 רעבַײרש רעד ןוא רעלדנַאס היללדג ,ןַאמצלַאז ינעשזד ,רעלדַא לקנַאי םירבח

 טלַאמעד) ךילייב .ב .י רבחד ןעמוק ךיוא ןגעלפ לָאמַא .תורוש עקיזָאד יד ןופ
 יגודקומ .רד ןוא ץרַאװש סירפאמ ,(גניר-רעטעברַא ןופ רָאטקעריד-גנודליב רעד

 -רָאפ רעד רָאנ ,רעשיגרענע ןטעברַא וצ ןרעג ןעוועג עדַארג זיא רעטצעל רעד)

 םזינָאגַאטנַא רעקיזָאד רעד .םיא וצ ךעלטנייפ ןעוועג זיא ,ףָאקַאלּפיש ,רעציז

 ןקידנטיידַאב םוצ -- טסואווַאבמוא ןעוועג זדנוא רַאפ זיא וויטָאמ ןייז סָאװ ---

 ןייק דנַאברַאפ-רעטַאעט-סקלָאפ םבעד רעבָא טָאה ,טייצ רענעי ןופ לַארטַאעט

 .ןָאטעג טשינ סטוג
 -רַאפ וצ ףיוא ןבעגעגּפָא דנַאברַאפ רעד טָאה עיגרענע עקיטסיזמוא ךס ַא

 ךתאנ טימ ןעמַאװצ ."טפַאשלעזעג-רעטַאעט רעשידיא רעד טימ ךיז ןקינײא

 ןיא ןוא סיפָא ןיא ןטָאק .מ ייב ןהדעש ןציזּכָא ךיא געלפ רעדילגטימ רָאּפ ַא

 ערעדנא ןוא יקסניּפ דוד טימ "רעטאעט רעזנוא ,, ןופ סיפָא ןיא ךיוא יװ ,זיוה

 עקינייא ןוא ןטָאק .מ .גנוקינייא עטשטניוועג יד ןריפכרוד טנָאקעג טשינ ןוא

 לָארטנָאק ןלופ םעד ףיא ןעמיטשוצ טלָאװעג טשינ ןפוא-םושב ןבָאה ערעדנַא

 ןטלַא םייב ןט'לַאהעג ךיז ןבָאה ןטַאנעצעמ יד .סעיצַאזינַאגרָאסַאמ יד ןופ

 ךיוא ןענייז'ס .(עיעד) העד יד טָאה רעד ,(עיעמ) האמ יד טיג סע רעװ, :ללכ

 טנאה ץרַאװש סירָאמ .דצ ןטייווצ םנופ גנוקינייארַאפ ַא וצ ןעגנורעטש ןעוועג

 רעד רעטנוא רעטַאעט ןייז ןלעטש וצ טיירג זיא רע זַא ,טרעלקרעד ןפָא עקַאט

 ןגָאװצּפָא ךיז טיירג ןעוועג טשינ ללכ רעבָא זיא רע ."קלָאפ , םנופ לָארטנָאק

 זיא ךָאד .רָאטקעריד ןייז וצ ןופ וליפא רעדָא רָאסישזער סלַא לָאר ןייז ןופ

 יד זַא ןטנאק .מ טימ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ קורדנייא ןיימ ןעוועג טלָאמעד

 ןעוועג ןענייז רעטַאעט:סקלָאפ ןשידיא ַא ןופ גנואיוב רעד רַאפ גנורעטש-טּפיױה

 .ןטַאנעצעמ יד

 ןענייז דנַאברַאפ-רעטַאעט-סקלָאפ םנופ ןעגנואוטפיוא עוויטיזָאּפ ייווצ יד

 סעטרבח עקיטכיט ענייז טימ ?בולק-רעטַאעט-סקלָאפ, רעד ,סנטשרע .,ןעוועג

 ,סעילָאגרַאמ עינָאס ,גנָאא רתסא ,ןַאמצלַאז רעטסעװש יד ,ןַאמלעג עטריוג)

 ,(רעכיז יונעג טשינ ןיב'כ ןמענ סעמעוו טימ ערעדנַא ןוא ןַאלּפַאק רעטסעוװש יד

 -סקלָאפ ַא רעטנוא רעטַאעט-טסנוק ַא רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ יד ,סנטייווצ ןוא

 .לָארטנָאק

 -גייא ךרוד (1 :ןגעוו ייווצ ףיוא ןרתצוועג טריפעגנָא זיא עדנַאגַאּפָארּפ יד

 ןָא ןסָאלשעגנָא טַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָאסַאמ יד ןיא ןעגנוטייל

 ןגעלפ רעטערטרַאפ ערעזדנוא עכלעוו וצ רעדָא דנַאברַאפ-רעטַאעט-סקלָאפ םעד

 .גנוגעװַאב-רעטַאעט-סק"לָאפ רעד ןָא ןסילשנָא ךיז ןלהאז ייז ןריטיגַא ןעמוק

 .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא סעיצקעל-ןגרָאמירפ עקידקיטנוז ךרוד (2

 סָאװ ןסעיּפ יד ןגעװ ךעלכעזטּפױה ןעוװעג ןענייז סעיצקעל עטשרע יד

 לָאמעלַא טגעלפ ייברעד .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןליצ יד ןרע'"לקרעד דנַאברַאפ םנופ רעייטשרָאפ ַא

 ןיא ןגעלפ רימ עכלעוו ,סעמעט רעביא ןדייר ןביוהעגנָא רימ ןבָאהד רעטעּפש

 זַא ןצרַאװש סירָאמ טידערק ןבעג ךיוא זומ'מ .ןעמיטשַאב וויטוקעזקע רעד

 ןוא ןעגנוריפפיוא ענייז ןגעק קיטירק ַא ךיױא טרעהעגסיוא קידלודעג טָאה רע

 יו ,טוג קנעדעג'כ .ללכב רעטַאעט ןטַאוװירּפ םנופ גנולייטרוארַאפ ַא וליפא

 ןשידיא ןיא עיצקעל ַא ןטלַאהדעג טײהנזעװנָא סצרַאװש ןיא בתאה'כ ױזַא

 -סקלָאפ ַא ןוא ןלעיצרעמָאק ַא ןופ דיישרעטנוא םעד ןגעװ רעטַאעט-טסנוק

 רעטַאעט רעד טרעהעג םביוק זַא ,ריפסיוא םעד טכַאמעג בָאה'כ .רעטַאעט

 -ניײא ןרעסערג ַא ןבָאה וצ ױזַא יו ,ןכוז רע זומ רעמענרעטנוא ןטַאווירּפ ַא וצ

 טשינ טָאה ץרַאװש סירָאמ ..טסנוק עטכע םלוע םעד ןבעג וצ רעדייא טפנוק

 ןָא רעטַאעט סָאד ןבעג טגעלפ רע שטָאכ ,גנודנעוונייא עטסדנימ יד טכַאמעג
 .טלָאצעג

 -יײז ,ירפרעדניא קיטנוז ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא רענדער יד ןשיװצ

 .רד ,ײטשּפע אנכש ,רעגינ .ש ,ינודקומ .רד ,ץכ השמ ,ןיגלֶא :ןעוועג ןענ

 .תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןוא יקצַאש
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 סָאד , עטערעּפָא סיקסווַאלסַאז ןיא
 197 ףוס ."עלעדיימ ענעריולרַאפ

 לטימ יד טקידנעעג טָאה יז ןעוו
 -ַאקנַאװ, טליּפשעג יז טָאה ,לוש

 -פיוא-עמי 2

 -נָאה ןיא .?טכַא
 -עגנָא ךיז יז טָאה שזדעלַאק רעט
 ןוא ,ןזיירק עשיטַאמַארד ןיא ןסָאלש
 ערענעלק טרי יא וצ-רעטעּפש
 ּפמעק םעד ןיא רעדניק טימ ןכַאז
 יז ואו ,,יטינוית וי עו ןעביוב ,
 ןיא .ןירעסַאּפפיוא ןַא ןעװעג זיא
 ייב ןטלַאהעג טָאה יז ןעװ ,1

 -רעטַאעט םנופ גנוסילש ןוא גנונעפע רעד ייב ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב

 ַא רַאפ טרעצנתאק ַא ןריפכרוד ןפלעה זדנוא ץרַאװש סירָאמ טגעלפ ןָאזעס

 רַארָאנָאה ןלָאצַאב וצ דנָאפ םעד רַאפ ןייג טגעלפ סָאװ טירטנייא םעניי"לק
 -פיוא ןטרעצנָאק ערעזדנוא ייב טגעלפ טייצ רעטשרע רעד ןיא .רענדער יד וצ

 -דנוא ןגעלפ ייברעד .רעליּפשיוש עבושח ענייז ןופ עקינייא ןוא ץרַאװש ןטערט

 ןטלַאה דנַאברַאפ-רעטַאעט-סקלָאפ םנופ וויטוקעזקע רעד ןופ רענדער ערעז

 -עג עשירַארעטיל ןרָאװעג ןטרעצנָאק עקיזָאד יד ןענייז רעטעּפש .ןעגנוסירגַאב

 -נפשק-ןגרָאמירפ ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד 1925 רעטניוו םורַא זיא ױזַא .ןשינעעש

 ַאזַא טימ רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םניא דנַאברַאפ-רעטַאעט-סקלָאפ םנופ טרעצ

 ַא ןיא ,םיובלטייט םבהרבא .עיסנערעפנָאק -- לטסעמ בקעי :סַארגָארּפ ןימ

 ; רידַאנ השמ ןופ סםַארגָארּפ ַא ןיא ,דניירפנזייוו ינומ ;ץרּפ .ל .י ןופ םַאגרָארּפ

 .סעשילַארטַאעט -- םיובלטייט ַאנַא ; ןכַאזםכילע-םולש טימ --- דייווש קרַאמ

 -רָאפ סלַא .רעביירש ןשיסור ןגנוי ַא ןופ גנולייצרעד ַא רָאפ טנעייל ןיגלָא

 .רענעלּפ ןוא ןבַאגפיוא ענייז טרעלקרעד ייברעד ךיא בָאה דנַאברַאפ שבנופ רעיײטש

 ןצרַאװש סירָאמ טימ טעבראנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד ףױא טקוקעג טשינ

 -נַאמע זייוכעלסיב *רעטַאעט-טסנוק רַאפ דנַאברַאפ-סקלתאפ, רעד ךיז טָאה

 רעזדנוא, ןופ גנודנירג רעד טימ .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא סצרַאוװש ןופ טריצַאּפיצ

 ,רעקיטַאמַארד יד סלַא ,יקסניּפ דוד ןוא קיווייל .ה ,ןייבשריה ץרּפ טימ *רעטַאעט

 ןטמיטשַאב ַא רַאפ זיולב ןייז וצ טרעהעגפיוא זייווכעלסיב דנַאברַאפ רעד טָאה

 וליפא ןבָאהד רימ .ללכב רעטַאעט-טסנוק רַאפ רָאנ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 -ַאעט רעזדנוא ,, ןיא סעיצקעל ןגרָאמירפ עקידקיטנוז ךיוא ןריפנייא ןביױהעגנָא

 רע זַא ןטלַאהעג רעבָא טָאה ,רעריפ ענייז ןופ רענייא ,ןיקלע לדנעמ ."רעט

 -כרוד טייצ רעד זיב רעבירעד טָאה דנַאברַאפ רעד ןוא ןריפכוד ןילַא סע ןָאק

 .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םניא ךעלכעזטּפױה סעיצקעל ענייז טריפעג
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 ןעוועג טשינ יז זיא ,שזדעלַאק ןקידנ ּודָו

 טָאה ןוא ,ךַאפ ןייק וצ טיירגעגוצ

 טָאה'ס סָאװ ייב ןטעברַא ןעמונעג

 ,רעדיילק ייב :טכַאמעג רָאנ ךיז

 .סעסיפָא ןיא ,סלעּפמעס ןלייטרַאפ

 ףיוא ןטָארטעגפיוא טּפָא זיא יז
 תל 2 עט ןופ ןטרעצנָאק
 רַאפ-סגנַאזעג טייהיירפ ,סעשטנערב

 ךיז טדערעגוצ יז טָאה 5 ןוא ,ןייא

 ןיא .ףעטרַא םעד ןיא ןסילשוצנָא

 רעד ןיא ןטָארטעגניירַא יז זיא 0
 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,עידוטס-ףעטרַא

 ןטימ טקינייארַאפ 1931 ןופ גנילירפ

 רעד ןופ ןיוש .וויטקעלָאק-רעליּפש

 טָאה ,עידוטס רעד ןיא טייצ רעטשרע

 ןטערטפיוא טקישעג יז ףעטרַא רעד
 -ניא 1 ,ןלוש ןופ ןטרעצנָאק ייב

 ןוא ןדרָא-רעטעברַא קט רעט

 ר ןרעביא סעשטנערב:-רָאקיא

 יז טָאה 1926 ןופ גנילירפ ןיא

 רַאפ דנַאל ןרעביא רוט ַא טכַאמ
 ."טייהיירפ:ןגרָאמ , רעד

 םנופ רעריפ עטכער עלענימָאנ יד ןעו)
 וצ טייקירעװש יד ןעזעגנייא ןבָאה "רעטַאעט-טסנוק רַאפ דנַאברַאפ-סקלָאפ,

 וצ ןסָאלשַאב יײז ןבָאה ,רעטַאעט-סק"להצפ ןשידיא ַא רַאפ סדנָאב ןפיוקרַאפ

 יד ןגעק ןעוװעג זיא טנעמעלע רעקניל רעזדנוא .עיצַאזינַאגרָא יד ןרידיווקיל
 -עדעפ רעשידיא רעד ןופ ף"ליהטימ רעד קנַאד ַא .רענעלּפ-עיצַאדיװקיל עקיזָאד

 וצ ןעגנולעג זדנוא זיא ײטרַאּפ (רעשיטסינומָאק) ספק רעד ןופ עיצַאר
 וצ סעיצַאזינַאגרָא עשירַאטעלָארּפ ערעדנַא ןוא ןבולק עכעלטנגוי יד ןגעוװַאב

 ןדײשטנַא טלָאזעג טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק-דנַאברַאפ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב

 טַאהעג ןבָאה רימ זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ץנעטסיזקע עקידרעטייוו ןייז

 .טעברַא יד ןצעזוצרתצפ ןסָאלשַאב ןוא טייהרעמ יד

 רעבָא טָאה יז .ןבילבעג זיא עיצַאזינַאגרָא יד .קעװַא ןענייז רעריפ עטכער יד

 רימ ןבָאה ,קעװַא זיא ךיירנערהע ןעוו .ץנעטסיזקע ריא רַאפ טפמקעג רעװש

 טשינ רעבָא זיא'ס .רַאטערקעס סלַא סירעה .לא רענעיילרָאפ םעד טלעטשעגנָא

 זיא טצעל וצ .רעירפ יו תוריכש ערענעלק ךס א וליפא ןלָאצ וצ גונעג ןעוועג

 -- *בולק-רעטַאעט-סקלָאפ , ןופ רעוט רעקידרעירפ רעד רַאטערקעס ןרָאװעג

 סערדַא ןַא רָאנ ,סיפָא ןייק טַאהעג טשינרפצג ןיוש טָאה רע .רעלדַא לקנַאי
 .ןַאמלעג יטריוג ןירעוט-בולק-רעטַאעט רעד ייב

 -עּפ ןיא ןעמונעגלייטנָא טָאה יז

 ,ןטנווא - םכילע - םולש ,סטנעשזד

 -עד-ןסַאמ ,ןעמַארגָארּפ טסנוק-ןיילק

 .ןעמַארגָארּפ - ָאידַאר ,סעיצַאמַאלק

 -עגָאב טעירעה טליּפשעג ףעטרַא ןיא

 ןיא עקדלעז ; "שינעקירט , ןיא טאה

 -ולוב רָאגעי  ןיא ַארוש ,"געט ריפ,

 אנראמ ;"וועיַאגיטסָאד , ןוא "וועשט

 ."לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנ:ָאה , ןיא

 ּפעטס רעד , ןיא ןעמונעגלייטנָא ךיוא

 ןיא ןוא ?טרעקעל שריִה, ,"טנערב
 "900000,  'ד ס'מ ףמַאק ןשינָאלָאעדיא םניא

 ןוא ?טפַאשלעזעג רעטַאעט רעשידיא , רעד םבורַא ןטנעמעלע עכעלרעגריבניילק
 -וטנע ד וז םיז + יטייטד

 יּפש םעד ןופ דילגםימ א ןעװעג = .רָאװעג רערָאלק ץלַא זיא ,טסנוק רעשירַאטעלָארּפ ןגעוו סעיסוקסיד יד ךרוד
 םעד ןגעוו ןענייז "טייהיירפ , רעד ןיא .רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןופ טייקיטיונ יד עיצקַאדער רעד ןיא ,טַאר-רעל

 -ּפע אנכש ,ד"שַאװכוב ןיגלֶא םירבח יד ןופ ןעלקיטרַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 .ערעדנַא ןוא ןייטש

 עּפורג ַא טימ גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא רימ ןבָאה 1925 רעבָאטקָא בױהנָא

 רעד ןיא ןוא ,גנוטייצ-טנאוו רעד ןופ

 .עיסימָאק-רַאנילּפיציסיד

 ךוו 1111 1111 11 1 11 11 1111 1111 1111 11 11 1111 111 111 111 1111 1111 1111 1111 111 1111 1111 11 11 1111 11

11 



 ףע טרר ַא ר ָאי ןעע צ תהו

 גיל סרעקרָאװ גנָאי ,ײטרַאּפ (רעשיטסינומפאק) סרעקרָאװ רעד ןופ רעוט

 -עברַא עויטַארעּפָאָאק ,ןײארַאפ-גנַאזעג טייהיירפ םנופ רעטערטרַאפ ,(גוימָאק)
 .רעקיזומ ןוא רעלַאמ ,רעליּפשיוש :רעלטסניק ייר ַא ןוא טפַאשלעזעג-רעט

 ןשירַאטעלָארּפ ַא ןפַאש וצ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ןדייר ןביױהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו

 עלַאקידַאר עקינייא זַא ,זיװעגסױרַא ךיז טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעטסַאמ
 -עלָארּפ ןוא ללכב טסנוק רעשירַאטעלָארּפ ןגעוו תוקפס ךָאנ ןבתצה רעלטסניק

 .טרפב רעטַאעט ןשירַאט

 זא ,ןסָאלשאב רימ ןבָאה םירבח עקידנריפ טימ ןעגנוטַארַאב ייר א ךָאנ

 ןַא רַאפ עוויטַאיצניא יד ןעמענ ןײלַא לָאז עיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט רעזדנוא

 דנַאברַאפ-סקלָאפ, רעד סױרַא טערט 1925 רעבמעווָאנ ןיא .רעטַאעט-רעטעברַא

 וצ סעיצַאזינַאגָארעטעברַא עשידיא עלַא וצ ףור ַא טימ *רעטַאעט-טסנוק רַאפ

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רַאפ רעטַאעט ַא ןדנירג ןפלעה

 -טסנוק דנַאברַאפ-סקלָאפ, רעד זַא ,טלייצרעד רימ ןבָאה ףור רעזדנוא ןיא

 ךיז רע טָאה טיײצ עטשרע יד .רָאי יירד דלַאב ןיוש טריטסיזקע *רעטַאעט

 ףיוא ןסעיּפ עטוג טליּפש'מ ואוו ,סרעטַאעט עטַאווירּפ ןציטש טימ זיולב טנגונַאב

 םענעגייא ןַא ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא רעבָא טציא .רעגייטש ןשירע"לטסניק ַא

 .רעטַאעט-רעטעברַא
 יײר עצנַאג ַא ףור ןקיזָאד םעד ןגעװ טכעלטנפערַאפ טָאה ?טייהיירפ , יד

 יד ןופ (רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןריסנַאניפ וצ ױזַא יװ ,ןַאלּפ ַא טימ) ןעלקיטרַא

 רעד .ערעדנַא ןוא ןײטשּפע אנכש ,טעמול ךורב .,דלַאװכוב ,ןיגלֶא םירבח

 ןײגרעבירַא ןייז רַאפ ןרָאװעג טביולעג זיא רעטַאעט-טסנוק רַאפ דנַאברַאפ-סקלָאפ

 טייקיטעט עטוג ןייז ןרָאװעג טנָאמרעד ךיוא זיא'ס ןוא רעטַאעט-רעטעברַא וצ

 .רעטַאעט ןשידיא ןרעביא סעיצקעל ןענעדרָאניײא ןיא

 עטרַאװרעד יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,1925 רעבמעצעד ןיא ,רעטעּפש שדוח ַא

 ןיא גנונעפערעד רעד וצ .רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןדנירג ןגעוו ץנערעפנָאק

 ץנערעפנָאק רעד ףיוא .ןשטנעמ 2000 ַא ןעמוקעג ןענייז זיוה ערעּפָא ?לַארטנעס

 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ןופ ןטַאגעלעד 300 רעביא ןדלָאמעג ךיז ןבָאה "סַאיַאה, ןיא

 ןענייז ןטַאגעלעד עטסרעמ יד .רעטעברַא 100,000 םורַא ןטףצרטרַאפ ןבָאה

 ןעועג ןענייז סנָאינו-דיירט 21 :;(סעשטנערב 84) גניר-רעטעברַא ןופ ןעוועג

 ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןטַאגעלעד ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .ןטַאגעלעד 42 ךרוד ןטָארטרַאפ

 -רוטלוק ייר ַא ןופ ןוא גניר-רעטעברַא טנעדנעּפעדניא םנופ ,דנַאברַאפ-רעטעברַא

 -רָאפ) רמרמ ,ןיגלָא :גנונעפערעד רעד ייב רענדער יד ץוזד ַא .סעיצַאזינַאגרָא

 :סעדער ןטלַאהעג ךיוא ןעגנוציז יד ייב ןבָאה ,ןײטשּפע אנכש ןוא ךלמ ,(רעציז

 -ַאגרָאןטנעדוטס רעד ןופ) סקַאנ לאירזע ,רידַאנ השמ ,ןָאדנָאל חנ ,סירעה .לא

 ןרָאװעג טנעיילעג ןענייז ןטַארעפער עכעלריפסיוא .יקסניּפ דוד ןוא (עיצַאזינ

 .ןעלטסעמ ןוא ןעמיובטלייט ,ןדלַאװכוב :ןופ

 -רַאפ-רעטַאעט-סקלָאפ, ןופ ןעמָאנ םעד טרעדנעעג טָאה ץנערעפנָאק יד

 -רעד טָאה יז .?דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא , ףיוא *רעטַאעט-טסנוק רַאפ דנַאב

 -עג טרעסערגרַאפ רעטעּפש זיא עכלעוו ,ןָאזרעּפ 25 ןופ וויטוקעזקע ןַא ט"לייוו

 : רעדילגטימ 50 עקידנגלהאפ יד וצ ןרָאװ

 ,יקסדָארב ךורב ,ןָאסנָארַא ךורב ,ןיגלֶא .מ ,רעלדַא בקעי ,סמַארביײא דוד

 -עד ירנעה ,טַאלבנירג שריה ,גרעבנירג .מ ,ץנַאלג ןרהא ןןילייב .ה ,דלַאוװכוב .נ

 דוד ,יקסוועשטניוו סירָאמ ,ןַאמטלָאה לחר ,ןידנעה .ל .רד ,טסברעה ינדיס ,סלעינ

 ,שטיװענַאמ דוד ,קיוויל .ה ,ןיועל סקַאמ ,גנָאי רתסא ,ןָאסלקוי .ר ,רעצקעז

 לעַארזיא ,קיוותצנ .ּפ ,רמרמ ןמלק ,לטסעמ בקעי ,םביראמ .מ ,ןיקשימ לכימ

 .מ ,סעכאס .ס ,שטירטָאמס .א ףָארַאס .ס ,רעלדנַאס .ג ,רידַאנ השמ ,סקַאנ

 ,רעלטָאק ףסוי ,רעלטָאק .ה ,קַאלָאּפ .נ ,טדַאטשקע .ש ,ןײטשּפע .ש ,ןײטשּפע

 ןַאלּפַאק עזָאר ,יקסווָאנרַאק .ס ,ץנעלבָאק .ה .יקצינירדָאק .ע ,ןיילק עניל ,ןימייק .נ

 .רואינש םייח ןוא סיורטש .ש ,ןעזייר םהרבא

 .ס ,רעציזרָאפ -- רמרמ ןמלק :ןעװעג טשרעוצ ןענייז עטמַאַאב יד

 -גירג .ה ,ןָאסלקוי ר ; רעריסַאק --- רעצסקעז .ד ,רעצזירָאפ עציוו -- טסברעה

 סרעה) ?שרעה ,רעדנעב

 .1907 ןיא סעדָא ןיא ןריובעג

 ןיא .שיסור טנרעלעג רָאי 10 זיב

 וצ ןביוהעגנָא רָאי 11 ןופ רעטלע

 וצ .שיאערבעה ןוא שידיא ןענרעל

 ןופ ןּפעלש ךיז ןביוהעגנָא רֶָאי 9

 וצ דנַאל ןופ ,טָאטש וצ טָאטש

 .דנַאל

 -עמַא ןייק ןעמוקעגנָא 1921 ןיא

 ,סוכמָאלָאק ןיא ךיז טצעזַאב .עקיר

 טעדנירגעג ,שילגנע ן

 טריפעגפיוא ,בולק ןשיטַאמַארד ַא

 -נייא סמכילע-םולש טליּפשעג ןוא

 ."רָאטקָאד רעד , רעטקַא

 וינ ןייק ןעמוקענ 1928 ןיא

 -עֶא-ידרַאו, רעד ןיא ןיירַא ,קרָאי

 ןיא ןיירא 1929 ףוס ."עידוטס-טיל

 .עידוטס רעשיטַאמַאד טייהיירפ רעד

 -ַאב ךיז עידוטס רעד ןיא קידנעייז

 רעד סָאװ ןטעברַא עלַא ןיא טקיליײט

 ןיא .ךרוד טלָאמעד טריפ ףעטרַא

 -קעלָאק-ףעטרַא םעד ןיא ןיירַא 1

 -ייק , ןיב "ןיוװטָאב ילתפנ , ןופ .וויט

 .עסעיּפ רעדעי ןיא טליּפשעג ?ןט

 -רָאנ ןופ רעטלַאװרַאפ-עניב ןעוועג

 -ילוב רָאגעי, -- ןסעיּפ ייווצ סיק

 ןעוועג ."ווװעיַאגיטסָאד , ןוא ?וועשט

 -טימ ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא

 -טנַאװ-ףעטרַא רעד ןופ רָאטקַאדער

 -רַאפ רעד ךיוא ןזיא ןוא .ננוטייצ

 .ויכרַאףעטרַא םעד ןופ רעטלַאװ

 טו
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 ר לרוו1פוורפ1ורוו1011111111וו וו שעשה א הוא - ןעצ

 ."סַאיַאהד/ ןיא ןעוועג זיא סיפָא רעד .טַאירַאטערקעס -- רעלדַא .י ןוא טַאלב

 -קַא ןַא סלַא ןרָאװעג טרירפצּפרָאקניא דנַאברַאפ-רעטעברַא רעד ןפ

 ,טפַאשלעזעג-עיצ טימ ,(סרעש) סעיצקַא רַאלָאה 0 ןטײרּפשַאפ געמ סָאװ
 סירָאמ) רעריסַאק ַא ,(קיווייל .ה) טנעדיזערּפ עציוו ,(רמרמ ןמלק) טנעדי ר רּפ ַא
 -ויטוקעזקע ןא ןוא (ןיועל סקאמ) רעבעגטאר ןכעלצעזעג א (יקסוועשטניוו

 טפַאשלעזעג-עיצקַא עקידרַאללָאד 50,000 עמערָא יד סטאר דוד) הי

 .(רעווקס ןָאינוי 41 ןיא) סיפָא ןקידנעטשנָא ןַא ןענעפע טזומעג ןיוש טָאה

 טקעדעג טשינ ןלָאז ןבַאגסױא עקידנפיול יד זַא ,ןעוועג זיא סולשַאב רעד
 ןכעלרעי ַא ןופ רָאנ ,סרעש עקידרַאלָאד-ףניפ יד ףיוא ןעגנולָאצניײא יד ןופ ןרעוו
 רעדילגטימ 130 זיב סעיצַאזינַאגרָא : סיזַאב ןקידנגלגאזפ ףיוא רעייטש-דילגטימ

 ַא רַאלָאד 10 ןלָאצ רעדילגטימ 500 זיב 150 ןופ ;רָאי ַא רַאלָאד 5 ןלָאצ ןלָאז

 .רָאא א ראלאד 52 ןלָאצ רעכעה ןוא 5,000 ;ראלָאד 15 -- 500 רעביא ;רָאי
 -נַאב ַא טנדרָאעגנייא דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא רעד טָאה 1926 רָאי ןיא

 עינַאּפמַאק יד טנפעעג לעמרָאפ ךיז טפאה'ס ואוו ,בו"לק-ןרָאיטקַא םניא טעק
 .(סעטַאר עניילק ןיא ןלָאצוצסױא) סעיצקַא עקידרַאלָאד-5 יד ןטײרּפשרַאפ וצ

 : ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סעדער ,ןײטשּפע ךלמ ןעוועג זיא רעטסײמטסוָאט
 ןופ רעטערטרַאפ יד .יקסניּפ דוד ןוא רמרמ ,דלַאװכוב ,ןיגלֶא ,סמַארביײא דוד
 טייהיירפ ,בולק-רעטַאעט-רעטעברַא ,סעשטנערב גניר-רעטעברַא .,סנָאינוי יד
 רעביא ףיוא ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה םידיחי ןוא סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא אי עידוטס

 רעש 0
 -עגרעטנוא טָאה "דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא; ןופ ץנערעפנָאק עטשרע י

 טפַאשרעטעברַא רעד ןעניד ךיוא ףרַאד רעטַאעט-רעטעברַא רעד זַא ,ןכתארטש
 טגָאזעגוצ רעבירעד טָאה "דנַאברַאפ-רעטאעט רעטעברא, רעד .ץניווָארּפ רעד ןופ
 -סיוא רע טעװ ,קיטרַאפ ןרעוװו טעװ רעטַאעט ןייז יו דלַאב זַא ,ץניװָארּפ רעד
 ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עטוג ןבעג ןלָאז סָאװ ,רעליּפשיױש לָאצ ַא ןלייט

 ןקיש רע טעװ גנילירפ ןיא .דנַאל ןרעביא ןטנװָא עשיטַאמַארד עשירַארעטיל
 .ץניװָארּפ רעד רַאפ רַאוטרעּפער רעייז טימ רעליּפשיוש ענייז

 -עפנָאק רעד ךָאנ ,ךמס םעד ףיוא טָאה "דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא, רעד

 סעיצַאזינַאגרפ-רוטלוק עוויסערגָארּפ ןוא רעטעברַא יד וצ ךיוא טריילעּפַא ,ץנער
 ןוא דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא םעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז ץניװָארּפ רעד ןיא
 ענייר ןעמָארטש לָאז סע ןענַאװ ןופ"לּפמעט-רעטעברַא, ןַא ןפַאש ןפלעהד םִיא
 עטקינייארַאפ יד ןיא רעטרע, עלַא רַאפ טסנוק-רעטַאעט עטריזילַאיצרעמָאק-טינ
 .?ןטַאטש

 ןשידיא ַא ןעױבוצפיוא טעברַא יד טרָא ןופ טרירעג קינייװ ךיז טָאה ךָאד
 ,סנטשרע :רַאפרעד ןכַאזרוא עקיטכיוו ייווצ ןעוועג ןענייז'ס .רעטַאעט-רעטעברַא
 ,רעירָאפ יד ןוא רעכַאמקופלק יד ,טּפַאשרעטעברַא עטריזינַאגרָא עשידיא יד זיא
 -רעטעברַא ןשידיא ַא ןופ גנואיוב יד .ןפמַאק ערעוװש ןיא ט"לקיוורַאפ ןעוועג
 יד ןשיװצ גנַאלקּפתא גונעג ןעניפעג טנָאקעג טשינ טייצ ַאזַא ןיא טָאה רעטַאעט
 טשינ דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא רעד טָאה ,סנטייווצ .ןסַאמ-רעטעברַא עשידיא

 יד .רעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ עטלַא יד טימ רעטַאעט ַא ןענעפע טלָאװעג ןרעג
 ,ןסעיּפ עיינ זיולב טשינ קיטיונ ןענייז'ס זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה זדנוא ןופ עטסרעמ
 "דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא, רעד .לַאירעטַאמךשטנעמ רעײנ ַא ךיוא רָאנ
 ,"עידוטס עשיטַאמַארד טייהיירפ , יד ץוש ןייז רעטנוא ןעמונעג רעבירעד טָאקהד
 .דנַאברַאפ רעד יו טייצ רעקיבלעז רעד םורַא טעדנירגעג ךיז טָאה סָאװ

 יוזא עידוטס רעד טימ ןליּפש ןביוהוצנָא ןגאלשרָאפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס
 ,ןענייאראפ-םארד ענעדיישראפ יד טימ גנוראפרעד רעד בילוצ רעבא .זיא יז יו

 סתאוו ,ןעייר עקני"ל יד ןופ "עיצקעס רעשיטַאמַארד, רעד טימ ךיוא יז ןשיווצ
 ,טײצ רעד רַאפ (ןילקורב ןי) טייקכעלטנפע רעד ןיא ןטָארטעגסיױרא זיִא
 ,אפרעד ןעװעג רעבירעד דנַאברַאפ-רעטאעט-רעטעברא םנופ טייהרעמ יד זיא
 ןטערטסױרַא טעװ יז רעדייא (?ןרידוטש ךעלטנירג רעירפ לָאז עידוטס יד זַא

 .דער -- לטסעמ בקעי ןופ לקיטרַא םעד עז (*
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 שם ח ןןאמש רב

 1905 יַאמ ןטשרע םעד ןריובעג זד

 -מָאֹל ,ענלָאק לטעטש ןיא ,ןליוּפ

 רעד ,עי

 עזעיגילער

 ןיא
 .ןייד ַא ,עטַאט

 ,גנואיצרעד

 ןיא ףיוא טריפ ןוא זיירק

 -קַאנייא עכעלטע רעטַאעט

 ןיק רע טראפ 6

 -ַאב ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,עשרַאװ

 רע טערט ,יקּפוװָאקנימ רעלַאמ ןטמיר

 -עדַאקַא רעשיטָאטש רעד

 ש = = ש ןי

 ,רוטּפלוקס ןוא יײרעלַאמ עימ

 סווָאשטַאגוּפ ןיא קיטייצכיילג טנרעל

 .עיזַאנמיג (סנייטשנרעב טלָאמעד)

 קלַא טלעטשעגנָא רע טרעוו 1917 ןיא

 רעלַאקָאװ "סרעגייווש , ןיא רערעל

 .עשרַאװ ןבעל ,וװָאדרַארישז ןיא לוש
 ךוזַאב ַא ףיוא רע טמוק 1918 ןיא
 ףיוא רעדיוװ טריפ ןוא םייה רעד ןיא
 ןשיטַאמַארד םעד טימ ןּכַאז עכעלטע
 -אטס ןיא ךיוא ,ענלָאק ןיא ,זיירק
 טמוק .(?טעטש עטנעאנ ַא) קסיו

 "טע טכוזַאב ןוא עשרַאװ ןייק רעדי
 += טת = סנַאמרעה דוד ןיא סעיצקעל ע

 ייק רע טמוק 1921 ןיא

 ,עק עידוטס ַא טנפע
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 -ןטערטרָאּפ טימ ךעלכעזטּפיוה ךיז

 ןופ טלעטשעגנָא טרעוװ ,ײרעלַאמ
 -וצנֶא בולק-רוט גלוק יקסנַא .ש םעד

 ֶת עשיטַאמַארד רעד טימ ןריפ

 זופ .סרעטקַאנייא עכעלטע ףיוא טריפ
 א רע טעדנירגג 1926 זץיב 92 ןוא ר

 עשיטַאמַארד עקידנגלָאפ טריסישזער

 -עטש רעשיטַאמַארד רעיינ , : ןּפורנ

 ,"ןייארַאפ רעשיטַאמַארד רעיינ

 ,"טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד עשידיא,

 ןוא ,קרָאי וינ ןיא עגנוי,

 ןיא "בולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ ,

 רע טגירק 1926 ןיא .שזד .נ ,קרַאונ

 -בעה ַא ןיא א סלַא עלעטש ַא
 טרָאד טעברַנ ש רעשידיא-שיאייר

 עלעטש יד 8 ןוא 1928 זיב

 -ער ןענרעל ןגעק ףמַאק

 .לוש רעד

,{ 

 "עניב

 ןייז בילוצ
 ןיא עיניל

 רעצנַאג רעד

 לעודיווידניא סױרַא רע טערט ,טייצ

 ןייז .סעיצַאזינַאגרָא ענעדיישרַאפ ייב

 טמוק טירטפיוא רעסיורג רעטשרע

 ןוא םויזָאּפמיסדץרּפ .? .י םייב רָאפ

 ,זיוה ערעּפָא לַארטנעפ ןיא טרעצנָאק
 עטמירַאב סעצרּפ טריטיצער רע ואוו

 -ַאב עסערּפ יד ."שינָאמ , ערַאלַאב

 ןופ ףיולרַאפ ןיא

 רעטסעב רעד סְלַא ןַאד םיא טנכייצ

 טמענ .שינָאמ ןופ רעשטייטסיוא

 רעטַאעט ןגעוו סרוק ַא ףיוא ךָאנרעד

 ."טעטיזרעווינוא ַאיבמָאלַָאק , ןיא

 ןופ דילגטימ ַא רע טרעוו 1999 ןיא

 רעקילָאמַא) "זיוה - ?ליּפש-רעמַאק,

 טריסישזער רע ואוװ ,(גניר-טסנוק

 ןופ ישזער רעד רעטנוא טליּפש ןוא

 .ַא .א װָאלָאמרַאי .? ,ווָאלוב ףסוי

 -ןטסיטרַא רעד ןיא דילגטימ ַא טרעוו

 ןיא 1991 ןיא ןיירַא טערט .,ןָאינוי

 טרָאד טייטש ,עידוטס-ףעטרַא רעד

 רעד ןיא ךיז טקילײטַאב ,רָאי ייווצ

 .ןעגנוריפפיוא ענעדיישרַאפ ןיא טייצ

 ןעמונעגניירַא רע טרעוו 1929 ןיא

 ,ויטקעלָאק-רעליּפש ףעטרַא םעד ןיא

 ,ןעגנוריפפיוא עלַא ןיא ?ייטנָא טמענ

 טריפ ,לעודיווידניא סױרַא טערט

 טימ ןרַאז ערענעלק עכעלטע ףיוא

 -קעלָאק - ףעטרא םעד ןופ ןּפורג

 -רַא ןופ סעיצקעס טימ ךיוא ,וויט

 -עג 1959 ןיא .ןעבולק - רעטעב

 -רַא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוו

 טימ ןָא ךיוא טריפ .עידוטס - ףעט

 -עב ןופ טיײהנזעוװּפָא רעד ןיא ןסַאלק

 בדורו 1111 111 1111 1111 1111 111 1111 1111 111 1111 111 1 1 1

14 

 1 ר ר 1 ר ר ר 1 11 1 1111 1111 1111 11 1111 11 1811 181 1111 1181 1811 1811 1811 1811 1111

 ףאע טא .והָא* ןעצ

 ןענָאק לָאז יז ,עידוטס רעד לעירעטַאמ רעבָא ןפלעה .טייקכעלטנפע רעד ןיא

 טבעל סָאװ ,טנעמעלע ןַא טימ) טעברַא-סגנוטיירגוצ רערעווש רעד טימ ןײגנָא
 -עג טשינ דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא רעד טָאה סָאד (טעברַא רענעגייא ןופ

 ןעװעג רעבירעד זיא עידוטס יד .טלָאװעג ךעליירג סע טָאה רע שטָאכ ,טנָאק

 -ַאמעג קרַאטש ךיז ןוא ןעלטימ עלעירעטַאמ ענעגייא עריא ףיוא ןזיוועגנתא

 .טרעט

 -רעטַאעטרעטעברַא רעד סָאװ ףליהטימ יד ןריזימינימ טשינ ןעמ ףרַאד ךָאד

 ריא טָאה רע טי רעשיטַאמַארד טייהיירפ ,, רעד ןבעגעג טָאה דנַאברַאפ

 קע*לָאק וצ געוו ןפיוא גנַאג רעייז טקריוװַאב ןוא טפַאשרעריפ עקיטסייג ןבעגעג

 .רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןופ וויט

 ןעזרעד סייווכעלסיב טָאה טייז ןייז ןופ דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא רעד

 -רעד ןוא עידוטס יד ןריפנָא ןיא עקַאט גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע ןייז ךיז רַאפ

 יו ,רע טָאה לייורעד .רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןופ ויטקעלָאק ַא וצ יז ןריפ

 -פיוא ףיוא טייקיטעט ןייז טרירטנעצנָאק דנַאברַאפ-רעטַאעט-סקלָאפ רעד .,רעירפ

 רַאפ רעטַאעט-טסנוק ַא ןפַאש וצ ןופ טייקיטכיו רעד ןגעװ טעברַא-גנורעלק

 ןריזינַאגרָא טגעלפ דנַאברַאפ-רעטַאעטרעטעברַא רעד .ןסַאמ עקידנטעברַא יד

 עטסקידנטַײדַאב ענייז ןופ רענייא .רעטַאעט ןגעוו סמויזָאּפמיס ןוא סעיצקעל

 ךָאנ רָאי ַא םםורַא ,1926 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפתא זיא סמויזָאּפמיס

 רענדער יד .טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא זיוה ערעּפָא לַארטנעס סָאד .גנודנירג ןייז

 ,ינודקומ .רד ,קיווייל ,םיובלטייט ,ימע-ןב ,ןיגלָא ,סמַארביײא דוד :ןעוועג ןענייז

 ןָאעל ןוא יקסניּפ דוד ,ןײטשּפע אנכש ןוא ךלמ ,רעגינ ,(רעציזרָאפ) רמרמ ןמלק

 .ןירבָאק
 ַא, ןגעק טנרָאװעג טלָאמעד זדנוא טָאה רעגינ .ש זַא זיא טנַאסערעטניא

 טעוװ ,סנטשרע :ןוויטָאמ ייווצ בילוצ *רעטעברַא רַאפ רעטעברַא ןופ רעטַאעט

 ןשידיא םנופ ןלייט עקירעביא יד ןופ טפַאשרעטעברַא עשידיא יד ןרילָאזיא סָאד

 -סיוא ןענפגק טשינ טושּפ רעטַאעט-רעטעברַא ןַא טעװ סנטייווצ .קללָאפ

 ...לעירעטַאמ ןטלַאה

 קילב ןטשרע ןפיוא טָאה סע ןעװ ,שואי ןופ ןטייצ ךיוא ןעוועג ןענייז'ס

 .זָאלטכיזסיוא קיפיולרָאפ זיא רעטאעט-רעטעברא ןא ראפ ףמאק רעד זַא ,ןעזעגסיוא

 סנָאינוי יד ןיא ןפמַאק ערעווש יד ןופ ןטימ ןיא 1927 רעמוז ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןופ םענייא ייב רימ ןבָאה ךָאד .דנַאטשליטש ןקידרעמוז םעד ןיא ללכב ןוא

 -נורדעגנַײרַא ףיט טָאה שואי ןופ םיטש יד ואוו ,ןעגניטימ עקידרעמוז ערעזדנוא

 רימ ."ןרעוו ןשָאלעגסױא טשינ טעװ םַאלּפ רעד, :גנוזָאל םעד ןפרָאװעג ,ןעג

 -דנוא ןעלקיװטנַא ךיוא ןלעװ רימ .עיצַאזינַאגרָא יד ןטלַאהדנָא סיואכרוד ןלעוו

 ןיא ,טלָאמעד ןבָאה רימ שטפאכ ,רעליּפשיוש עשירַאטעלָארּפ ענעגייא ערעז

 ףליה רעד טימ גנומענרעטנוא ןַא ערעזדנוא ןריפכרוד טזומעג,1927 טסוגױא

 .ןשטנואוועג ןרעג ןּבָאה רימ יוװ ,עידוטס רעזדנוא ןופ טָאטשנָא "גניר-טסנוק , םנופ

 טשינ זיא עידוטס רעזדנוא סָאװ רַאפרעד ןעוועג טשינ זיא ךיוא סָאד

 -טסנוק רעד יװ ןעגנו"לעטשרָאפ ערעזדנוא ןיא ןטערטוצפיוא חוכב ןעוועג

 עידוטס יד זַא ,טמיטשַאב טַאהעג ןיוש רעמוז םענעי רעבָא ןבָאה רימ .(="גניר

 -יירב רעד ןיא ריא טימ ןזייוו ךיז ןענָאק ןלעװ רימ זיב ןטעברַא שביה ךָאנ לָאז
 .טייקכעלטנפע רעשירַאטעלָארּפ רעט

 יז לטסעמ בקעי רָאטקעריד ריא ןיוש טָאה (1928) רעמוז ןקידנעמוק םעד

 םםניא טקינײאעג ךיז ןב:ה רימ .גנוריפפיוא רעטשרע ריא וצ טיירגעגוצ

 ַא סלַא ,גנוטעברַאַאב סלטסעמ ןיא "רעיוט םייב , סנַאמיײטש ףיוא טַאר-טסנוק

 יז סָאװ ןעגנערבסיורַא ןענָאק ןלָאז ןטנַאידוטס יד ואוו .טעברַא עירָאטַארָאבַאל
 .ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףיוא טנרעלעג ןבָאה

 ,עידוטס רעד ןופ ןעגנוטערטסיורא עקידרעירפ ענלצנייא יד ןגעװ עז (*
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 ערווארטעט וודאי רוט ףעטרַא

 טַאר-טסנוק רעד זַא ,קידנסיירטימ ליפ ױזַא ףיוא ןעוועג ןענייז סעבָארּפ יד

 יד ןבילרעד ןָאק ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעברַא ןופ

 וואורּפ ןטשרע ןייז סלַא ,ויטקע"לָאק-רעליּפש ןייז סלַא ןטערטוצסיורַא עידוטס
 זַא ןענַאטשרַאפ יונעג ןבָאה רימ .רעטַאעט-רעטעברַא ןשידיא ַא ןפַאש וצ
 יד .רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןגעוו גנולעטשרָאפ רעזדנוא ןופ טייוו ךָאנ זיא סָאד

 ןעזעג ךיוא רימ ןבָאה טרָאד ןוא תצד .שיטסילַאער ןעוועג טשינ זיא עסעיּפ

 ןטייקילעטשרעטניה ןוא ןעלגנַאמ עלַא יד טימ רָאנ .ןליּפש ןיא ןטקעפעד עשביה

 ןטנַאידוטס ערעזדנוא ןריפוצסורַא ,בױהנָא ןַא רַאפ טוג גונעג ןעװעג סע זיא

 .קיטקַארּפ וצ עירָאעט ןופ ,עניב רעד ףיוא לוש רעד ןופ

 רעזדנוא וצ רעליּפש יד קידנלעטשרָאפ .ןעגנולעג זדנוא זיא וואורּפ רעד ןּוא

 -רַא, םנופ רעציזרָאפ סלַא ,תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד טָאה טויבעד

 טירטסױרַא ןקיטנייה רעזדנוא טימ זַא ,טרעלקרעד ,"דנַאברַאפ-רעטַאעט-רעטעב

 עשירַאטעלָארּפ ןופ החּפשמ רעסיורג רעזדנוא ןיא דניק יינ ַא ןריובעג טרעוו

 .סעיצוטיטסניא-רוטלוק

 רעצרעה ערעזדנוא ט"שיפעגנָא ןוא ןרעהד טזָאלעג ךיז דניק סָאד טָאה דלַאב
 ןוא דניק טנוזעג ַא זיא סָאד זַא ,קיטנָאק ןוועג זיא'ס .גונעפָאה ןוא דיירפ טימ
 ףבָאה תהנ ךס ַא ךהאנ םיא ןופ ןלעװ רימ

 ןעעז ,ייליבוי ןטנעצ ןייז וצ ,טצי א .תחנ םיא ןופ טבעלרעד ןבָאה רימ ןוא
 .קילעטשרעטניה קרַאטש ךָאנ רע זיא לעירעטַאמ .ןגייטש ןיא רדסכ םיא רימ

 עטסעפ טימ סיוארָאפ טייג רע .טפַארק רעכעלטנגוי טימ לופ רעבָא זיא רע

 ,טפַאשרעטעברַא עשידיא עשירעפמעק יד ,רעטומ ןייז סָאװ ,געוו םעד ףיוא טירט

 רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעשירַאטעלָארּפ ַא ןרעוו וצ ,טנכייצעגנָא םיא רַאפ טָאה
 .טרָאװ ןקיזָאד םעד ןופ ןעניז ןלופ םניא

 1111 1111 1111 1110 1110 1111 1111 1111 1191 1111 1 1111 1111 11 1118 1111 1 111 11 1111 111 1 1 1 1 11 1111 ר

 -ַאק-יגארט :ַאלוּפמַא .ןרעדיינש אנ

 .רעקימ

 ןיא טליּפשעג טָאה

 : ףעטרַא םעד ןיא ןסעיּפ

 רעד -- ,"געט 4, סלעינַאד ןיִא

 ןיא ;ררענַאזיטרַאּפ ַא ןוא ,טסידנוב

 ; םייה -- ,"בוט לזמ , סמבילע-םולש

 -ָאּפ רעד --- ,/דַארַאּפ ןטירד, ןיא

 -עג טינ, סמבילע-םולש ןיא ;קַאיל

 ;רעקיכלימ רעד היבוט -- ,"טלדיפ

 ןיא ןוא "וװעשטילובכ רָאנעי, ןיא

 ןוא יײטָאּפארּפ -- ,/ווװעיַאניטסָאד,

 לטָאמ , םמבילע-םולש ןיא ; ןילווַאּפ

 ןיא ;עיניּפ -- "סנזה םעד יסייּפ

 רעטּלַא רעד -- ?טירטס ןָאטגניוװיר ,

 -ַאב רעד ,"ןטורקער, ןיא ; רעלדעּפ

 יד לָאמ עקינייא ךיוא ןוא רעפלעה

 יד, ןיא ; רעדיינש רעד רעזייל עלָאר

 םעד ןיא רעיױוּפ רעד -- ,"רעטינש

 ,שטנַאה, ןיא ;ץלעּפ םענעסירעצ

 -יר לרעב -- ,"לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ

 -- ,"'טרעקעל שריה, ןיִא ;רעמ

 "900,000, ןיא ; רעדיינש רעד לרעב

 ,ןטייק , ןיא ; רעקָארָאפ עלעמיש --

 .יקונ --

 עקידנגלָאפ

 רער{ 1111 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1131 1111 1111 עט 1111 1

 ףעטרא ןיא ?200,000, סמכילע םולש ןופ טקא רעטשרע
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 ?פימ ןייטשחקצג

 רעבמעווָאנ ןט11 םעד ןריובעג

 -וָארבמָאד לפרעד םעד ןיא 9

 ייב ,ןלױּפ ,עינרעבוג רעשזמָאל ,עק

 עטַאט רעד .עילימַאפ רעמערָא ןַא

 -מירַאב , ַא ןוא רעטסוש רעטונג ַא

 .טנגוי רעד ןיא רעליּפש-םירוּפ "רעט

 ןיב רדח ןיא ןעגנַאגעג זיא ?כימ

 ןיא טופיצרעה יה .וש ראי א

 -קָאדָאטרָא ןַא -- ןרָאי עטשרע יד

 -ָאמ רעמ ַא -- רעטעּפש ,עשיס

 -ָאיצַאנשיאיירבעה ַא -- ענרעד

 .עשיטסילַאנ

 עקירעמַא ןייק ןעמוקעגרעבירַא

 ןרָאװעג ןפרָאוורַאפ ןוא ,1921 ןיא

 לטימ , רעד ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא

 ךָאי ייוצ טימ רעטעּפש ."טסעוו

 טעברַאעג .ָאנַאקיש ןייק ןעמוקעג

 -עד ַא ןיא רעפיוקרַאפ-ךיש סא

 ןטנװוֶא יד ןיא .רָאטס-טנעמטרַאּפ

 -ייה , ןוא-"קילבָאּפ , ןיא ןעגנַאנעג

 -ניארַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןוא "לוקס

 -לוק-ךעלטּפַאשלעזעג טימ ןריסערעט

 רענייא ןעווענ .טעברַא רעלערוט

 נו;  םעד ןופ רעדנירנ יד ןופ

 ןיא עקַאט ןוא "ןייַארַאפ-סגנודליב

 ןטשרע םעד טכַאמעג בולק םענעי

 ןיא -- רעטַאעט ןליּפש וצ ךוזרַאפ

 סנכדש , םעד רעטקַאנייא סנעזייר .א

 ןופ ישזער רעד רעטנוא ,"רעטכָאט

 ךיוא רעטעּפש .ןייטשנעזָאר רעזייל

 ןַא סרעלעקנוט םעד ןיא טליּפשעג

 ווו 1111 1111 1111 011 11 ורע
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 שע דוטס ףעטרא יד

)1950 -  1325( 

 ?טסעמ בקעי 6

 טָאה סָאװ ,עיצַארגימע-ךןסַאמ עשידיא יו

 לָאצ עשביה ַא ןוא רעכוזַאב-רעטַאעט עקילָאמַא רעטנזיוט טכַארבעגטימ ךיז טימ

 ייס ,ןטסיטַאטס סללַא יײס -- םייה רעטלַא רעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטנתאטעליד

 ןפַאשעג טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןיא טקילײטַאב ךיז -- ןרָאטַאמַא סלַא

 -קע 1881 םורַא ןיוש .ןזײרק-םַארד רַאפ ןדָאב ןטנכייצעגסיוא ןַא עקירעמַא ןיא

 -ָארּפ ןופ טריפעגנָא ,"סבהשלק קיטַאמַארד , ענעדיישרַאפ קרָאי וינ ןיא ןריטסיז

 -עפָארּפ ןיא ךיז ןקילײטַאב ןטנַאטעליד עשידיא ןוא ,רעליּפשיוש עלענָאיסעפ

 ןענעגעגַאב רעטעּפש רָאי ייווצ טימ םיוק .(!ןעגנולעטשרָאפ-רעטפשעט עלענָאיס

 רעטעּפש ןוא ץניוװָארּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא ךיוא *סבָאלק , עכעלנע ןיוש רימ

 .עדאצנַאק ןיא ךיוא

 ןײק טלעטשעג טשינ ךיז ןבָאה ןענײארַאפ-םַארד ןוא ןבולק עלַא יד טנתצ

 ןלערוטלוק, רעייז רַאפ שיטסירעטקַארַאכ) .ןבַאגפױא עלערוטלוק ערעדנוזַאב

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא סו ,"רעביור יד , סרעליש ןופ גנולעטשרָאפ יד זיא "בצמ

 וינ ,ליווזנָארב ןיא *בָאלק קיטמַארד גרעבדלָאג ןָאטײנ, םםעד ןופ 1905 ןיא

 -דלָאג ןופ -- רעליש ןופ רעביור יד , סלַא ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא עכלעוו ,קרָאי

 יד ןיא ץראוש סירָאמ ןוא גרעבדלָאג ןָאטײנ טימ רעדנעלָאה ןוא גרעב

 -רַאפ ןוא םעטסיס ןרעדנוזַאב ַא ןָא ,טריזינַאגרָא קילעפוצ .(..."ןלָאר-טּפױה

 יד ןבעג :קעווצ ןייא זיולב טַאהעג ןבולק עקיזָאד יד ןבָאה ,טײקכעלטרָאװטנַא

 ,םוקילבוּפ ַא רַאפ ןזייווַאב וצ ךיז טייהנגע"לעג ַא ןרָאיטקַא ענעגנַאגרעד טשינ ךָאנ

 ןבָאה יז .ערעירַאק ןכַאמ א ן לננ ַא ַָא י ס ע פ ָא ר ּפ ןרעװ וצ ליצ ןטימ

 -ןטעבַאפלַאנַא , ןימ ףצ ןרָאװעג ןענייז ייז :טייז עוויטיזָאּפ ַא טַאהעג ךיוא רעבָא

 ייר עצנַאג ַא ןליּפש םוצ סלוּפמיא ןטשרע םעד ןעמוקַאב ןבָאה סע ואוו ,?לוש

 ךָאנרעד ןבָאה עכלעוו .עקינייא ייז ןשיװצ ,רעליּפשיוש עשידיא עקידרעטעּפש

 .רעטַאעט ןשידיא ןיא לָאר עקידטניײדַאב ַא טליּפשעג

 ןרָאי רעקילדנעצ טייקיטעט ןייז טריפעגנָא טָאה ןזיײרק-םַארד ןימ רעד טא;

 רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל , ס-ל?טסעמיגייױוצרעבליז :עז(1

 -- ןײטשנייוו .ב ךיױא .1578 .ז ןוא 810:807 .זז ,דנַאב רעטייױוצ ,533 .ז ,דנַאב

 -רַא; ןיא ?קרָאי וינ ןיא ןוא סעדָא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ ןרָאי עטשרע יד;

 250 .זז ,דנַאב רעטשרע ,"עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ עטכישעג רַאפ וויכ

 ,דנַאב רעטייווצ ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ עטכישעג יד, -- ןירָאג .ב ןוא. ,251 ןוא
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 וואוט ף עט ררַא רָאי ןע צ

 יד ןופ טעטש ליפ רעביא ("לָאצ רערענעלק ַא ןיא) טנייה ךָאנ טריטסיזקע ןוא

 .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ

 -עג טימ) ןייארַאפ ןשיטַאמַארד ןטריזינַאגרָא-שיט:מעטסיס ןטשרע ןפיוא
 ןעוו ,1888 ןיא ןָא ךיז רימ ןסיוטש (ןבַאגפיוא עשירעלשטסניק-לערוטלוק עסיוו
 עשיטַאמַארד ןימ ַא ,"אריל, ןייז קרָאי וינ ןיא טעדנירג ןעדַאפדלָאג םהרבא
 ןעשידוי רעד טסנוק רעד גנורעדערפעב איד עבַאגפיוא רוצ טָאה, סָאװ ,לוש
 -רעטײברַא רעד ןָאפ ןעהעטשעב רעדילגטימ סנעטסיימ , רעכלעוו ןיא ,"ַאמַארד
 סעד טײברַא עלעירעטַאמ ענייז רע םעדכָאנ ,רעטײברַא רעגנוי רעד :עסַאלק
 רעד ןעדנוטש עיירפ ןענעבילבעגקירוצ םהיא איד טעמדיוו ,טעדנעלתצפ סגַאט
 .(2"טסנוק רעכילצונ רעד גנואיירטשעצ ןעגיטסייג

 -רעטַאעט עשידיא ַא (1906) ןיא טנפע גרעבנירג ראזעצ רָאיטקַא רעד ךיוא

 .רָאי ייווצ טריטסיזקע עכלעוו ,לוש

 עשידיא עיירפ יד, קרָאי וינ ןיא טעדנירגעג טרעוו (?-1896) 1897 ןיא !

 (ןיטנע לאוי ןוא ןידרָאג בקעי ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא) *עניב-סק"לָאפ

 ןפמעקַאב וצ ןוא עניב רעשידיא רערעסעב  ַא רַאפ ןטעברפתא וצ, קעווצ ןטימ

 עשירַארעטיל שידיא , יד -- 1910 םורַא ןוא ,(2?רעטַאעט ןשידיא ןיא דנוש םעד

 -קע ,טריזינַאגרתנער לָאמ ליפ ,ןזיירק עדייב יד טָא .ָאגַאקיש ןיא *טפַאשלעזעג

 .גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ ןריטסיז

 ןפַאש ..לוש עשיטַאמַארד-שידיא ַא ןדנירג וצ,) קעוװצ ןכעלנע ןַא טימ
 -עטיל עשיאייּפָאריײא ןוא עשידיא יד ןטיירּפשרגשפ ...רעטַאעט:סקלָאפ ןשידִיא ַא
 אילַאהט, רעד טעדנירגעג 1912 ןיא טרעוװ (4?ןסַאמ עשידיא יד ןשיווצ רוטַאר
 .קרָאי וינ ןיא *בָאלק קיטַאמַארד טנגוי

 -טיױנ ַא ןליפ טייצ רענעי ןופ ןענייארַאפ-םפארד ערעדנַא ךיוא רעבָא

 דנַאלסור ןופ סולפנייא םעד רעטנוא , .טעברַא רעייז ןריזינַאגרָא וצ טייקידנעוו

 ךיוא ןלעוװ -- ("גָאט , ןיא 1917 רעבמעצעד ןט15 םבעד) ןיווטיל .א טביירש --

 -ןביוה טייצ עטצעל יד ...עקירעמַא ןיא ןענייארַאפ עשירַארעטיל יד ןבעללפיוא

 .ףמַאק ןוא ןבעל ןופ םינמיס עקיטנעק ןזייװַאב וצ ןענייארַאפ-טסנוק יד טצצ ןָא

 ןיירש: יז ןיא טזָאלב דנַאלסור ןיא ןבעל םעיינ ַא ןופ גנוניישפיוא יד זַא םִינּפַא

 -רַאפ ,ענעפרָאװעצ יד ןיא ךיז טקרעמ סע .טייקיאייפ-ספמַאק ןוא טומ םעיינ

 טמוק שיטקַאפ ןוא ."גנוקינייארַאפ ַא וצ גנובערטש ַא סעיצַאזינַאגרָא עטלצנייא

 עכלעוו ,ןענייארַאפ יד טָא ןופ רָאפנעמגשזוצ ַא דנַאלווילק ןיא 1917 ןיא רָאפ

 ערעדנַא ץוח ַא) ךיז טלעטש סָאװ ,"דנַאברַאפ ןשיטַאמַארד-שירַארעטיל, ַא ןדנירג

 וצ ..ןעמַאזוצ קלָאפ ןטימ קלָאפ ןרתפ ןטעברַא וצ , ליצ ַא רַאפ (ןבַאגפיוא

 .?רעטַאעט-סקלָאפ ַא ןפַאש

 ַא ןעוועג זיא דנַאברַאפ ןקיזָאד םעד ןופ טײקיטעט-רעטַאעט יד ,תמא
 = ןענַאטשעג זיא גנוגעװַאב רענעי ןופ סולפנייא ןרעטנוא רעבָא .עלַאמ;נימ
 רעקרָאי וינ יד יו ,עקינייא עכלעוו ןופ ,ןטפַאשלעזעג עשיטַאמַארד ייר עצנַאג
 -"שעזעג .מַארד .טיל , רעגַאקיש יד ,"גניר-טסנוק רעד, ןוא *עניב-סקלָאפ עיירפ,
 "טפַאשלעזעג-רעטַאעט, רעקרפאי וינ רעד ןופ עידוטס יד רעטעּפש ןוא *טפַאש
 רעגַאקיש רעד ,("רעטַאעט רעזדנוא, ןסקָאװעגסױא ךָאנרעד זיא'ס רעכלעוו ןופ)

 רעשידיא ַא רַאפ טוט?צטס ַא סנעדַאפדלָאג,; -- יקצַאש בקעי .ר :עז 6

 ןופ עטכישעג רַאפ וװיכרַא; ןיא ,1888 ןיא ,קרָאי וינ יא לוש רעשיטַאמַארד

 ,290:286 .זז ,דנַאב רעטשרע ,עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיא

 ,782 .ז ,דנַאב רעטייווצ ,"ןָאקיסקעל , סניזייר ןמלז :עז 6

 קיטַאמַארד טנגוי אילַאהט, ןופ ןבעגעגסױרַא ,ךובלמַאז ,"הנתמ ַא; :עז 6

 .32 .זז ,1916 ,קרָאי וינ ,"בָאלק

 ו עי וי א א א יי עי

 אד ."ןתה םעה; רעטקַאניײא
 וו

 -ךָאפ טימ ןעמענרַאפ ןביוהעגנֶא

 י רט
 םוצ גנַא ו צי פ וצ ט

 ךיז ייב ןסָאלשַאב עןוא רעטַאעט
 טסנרע ?ןינע םוצ, ךיז ןעמענ וצ י תם יה א
 טייקכעלגעמ יד ןענייז ָאגַאקיש ןיא
 1 ןעמַאב .טצינערגַאב ןעװועג
 -יירפ , רעד ןיא ץיטָאנ ַא לאמנייא

 -ַאמַארד טייהיירפ רעד

 ןָאלרַאפ רע טָאה
 ינ ןייק ןעמוקעג זיא ןוא ַאגַא

 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא
 טשינ ,1926 רָאי ןיא .עידוטס
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 ,גנוקיטפעשַאב ןייק ןגירק קידגענָאק
 ןוא ײרעלַאמ ןענרעל ןעמונעג ךיז
 ."הנויח , ןגיוצעג םעד ןופ
 ףעטרַא ןיא עלאר עטשרע י ד
 י
 רעטכעוו רעטייווצ רעד ןעוועג זיא
 -ווט םייב  סנַאמנייטש שונייב ןיא
 ןיא טקילײטַאב ךיז ךָאנרעד רע

 -רַא םעד ןופ ןעגנוריפפיוא עלַא
 טליּפשעג .רענייא ןיא ץוח ַא ,ףעט
 ו -טָאב ילתפנ , א עלָאר-טּפיוה יד

 ןיא ,שטיװעיײסָאמ ןַאטַאנ ,"ןיוו
 -רעּפיק םישזד , ןיא ,"ןטַארקָאטסיר,

 םעד ; אכיל רעזעניכ םעד -- ?ּפָאק

 -ילירב , ןיא -- ןיװעל טסיקעשט

 "ןענישַאמ ןופ שיור, ןיא ;'ןטנַא
 ַא ןוא רעלדעּפ םעד -- ןלָאר 2
 לעמעלדינוק ;רעכערּברַאפ ןלענימירק

 ; לקַאטקעּפס-ןעדַאפדלַאג קאפ ==

 עקפלעוו ; "שינעקירט , ןיא קנערפ
 -ּפַאל ןוא ; "טרקעל שריה , ןיא --

 םעד יש "נעט 4, ןיא וועיט

 יד ;'/דַארַאּפ ןטירד , ןיא רעגענ

 :"וועשטילוב רָאגעי , ןיא עלָאר-?טיט

 ; ?ןטורקער, ןיא רעױּפ ןעגנוי םעד

 -?טיט יד טליּפשעג וועיַאגיטסָאד ןיא

 יד ןיא -- אקשורדנא ; עלָאר
 ןיא -- שריה ריאמ ; "רעטינש,

 : "פעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה,

 ;"ןאפעלעט םייב , ןיא - - ילוזאז
 ןוא ;7200,000, ןיא -- לּפָאק

 -ישזער ."ןטייק , ןיא -- עניוועל

 -ייא טימ ןעמַאזוצ ףעטרַא ןיא טריס

 יי 11 1111 11 111 ר 111 111 1111 111 1 1 111 111 111 11 11 1111 1111 1111 111 111 111 1111
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 |; סרידַאנ השמ :-- ןווָאקיז

 טריסישזער ;"טירטס ןָאט
: 

, 

 ַאז ערענעלק ןוא ערעסערג

 -- ייז ןשיווצ ,"דנַאלרעדניק , ּפמעק

 ."עקשטַאטס ַא טימ טנוב ַא,

 יד רַאּפ סעיצַארָאקעד 7

 : ןעגנוריפפיוא -

 טשאמ ןופ טיורק ; א טי

 ,"טרעקעל שריה, ,"שינעקירט ,"ןענ
 -יהה; ,?טנערב ,?געט 4,

 ,"רועשטילוב רָאנעי, , ער ןַאּפ רעט

 -ַאגיטסָאד , ,"רעטינש , ,"ןטורקער,

 ּפעטס ,

 -עניב ןעוועג ."200,000, ,"וועי

 "טרעקעל שריה,  רַאפ רעטלַאװרַאפ
 עטצעל יד רַאפ ."ןטורקער  ןוא

 רעד ןיא דילגטימ ַא -- ראי סקעז

 -צעל יד .ףעטרַא ןופ גנוטלַאװרַאפ

 ןופ רַאטערקעס --= רָאי ייוצ עט

 .ףעטרַא

 -ייצ ענעדיישרַאפ ןיא טריפעגנָא

 ןוא עיצקיד ןיא ןסַאלק טימ ןט
 -וצ-רעטעּפש יד ןיא עיצַא ַאמ ַאלקעד

 ךיוא ,ןבולק ןוא סעידוטס ענעמוקעג
 -יפפיוא-רעדניק עקינייא :טריסישזער

 -רעדניק, ּפמעק םעד ןיא ןעגנור
 "דנַאל

 ףא טו אא הַא" ןעצ ווו רו

 ןבָאה .ַא .א ("טפַאשלעזעג .מַארד .טיל, רעקיטרָאד רעד טימ טציא) "סעטרפצ,

 .טיבעג-רעטַאעט ןפיוא טעברַא עקידנטײידַאב ץנַאג ןָאטעגּפָא

 (פןזיירק-םַארד-בולק ענרעדָאמ ערעטעּפש יד ךיוא ןבָאה ןיז ןסיוועג ַא ןיא

 .גנוגעווַאב רענעי ןופ ןעלצרָאװ ערעייז ןגיוצעג

 ןקידנרעױד ַא ןבָאה לָאז סָאװ ,זיירק-ם::רד ַא זַא ,זיא טקַאפ ַא רעבָא

 -גירג רעד זיב זיא ,רעטַאעט-רעטעברַא ןטנענַאמרעּפ עשידיא ַא רַאפ טיײדַאב

 .ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ (1925 ןיא) עידוטס-ףעטרַא רעטשרע רעד ןופ גנוד

 -רעטעּפש רעד רַאפ ןרעק םעד טעדליבעג טצה סָאװ ,עּפורג עטשרע יד

 -גירגעג ךעלטנגייא זיא (*עידוטס עשיטַאמ:ש:רד טייהיירפ ,) עידוטס-ףעטרַא רעקיד

 יו ןדנעטשמוא עקיבלעז יד רעטנוא ןוא ליצ ןקיבלעז םעד טימ ןרָאװעג םעד

 ןופ גנולײטּפָא רעשידיא רעקידלטָאמעד רעד ןופ :סעּפורג עכעלנע עקידרעירפ

 סָאװ ,עפורג-ןרָאטַאמַא ןַא ט"לײשעגסױרַא ךיז טָאה *גיל סרעקריָאװ גנאי, רעד

 סלַא "גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןעניד וצ , עבַאגפױא יד טלעטשעג ךיז טָאה

 -סיוא , ןטלַא םםעד ףיוא קידנעייג .(רעדילגטימ 75 טימ) עיצקעס עשיטַאמַארד

 טימ) עסעיּפ ַא טרידוטשעגנייא דלַאב עיצקעס יד טָאה גגעװ "?םענעטָארטעג

 -- גרובסמַאילױו ןיא טריפעגפיוא יז ןוא (רעדילגטימ 13 ןופ לַאנָאסרעּפ ת

 זיא עּפורג יד .לַאפכרוד ןשירעלטסניק ןטשרע םעד טַאהעג דלַאב עקַאט ןוא

 סולפנייא ןרעטנוא ןוא) גנורַאפרעד רעד טָא טימ .ןלַאפעצ ךיז דלַאב ךעלריטַאנ

 -9 ג ןופ טיײקידנעװטױנ רעד ןגעוו "טייהיירפ, רעד ןיא עיסוקסיד ַא ןופ

 -טימ 7 ענעבילבעגרעביא ןופ עּפורג יד טָאה (סעיצקעס-םַארד ע ט ל ו ש

 .ש ,ןַאמטור .ד ,ןַאמדירפ .מ ,ןַאמרעל ?לגייפ ,ןייבשריה .א ,ץלהצה .א) רעדילג

 .עידוטס עשיטַאמַארד 5 ןדנירג וצ ןסָאלשַאב (רעניּפש הנח ןוא סוארטש

 םהדרבא ןרָאיטקַא עשידיא יד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןענייז רערעל סלַא

 .בולק יד ןופ ץיירקיטַארד יד ןגעוו לקיטרַא ןרעדנוזַאב רעזדנוא עז 65
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 (1928) ַא ףידוטס-ףעטרא עטשרע



 טוווווווווווווווווורווודאוווווורודאווואוורודוררטווודראוטטטטוט ף ע טרַא רָאי ןע צ

 ןרָאװעג טמיטשַאב רעטעּפש ךיוא זיא רעטצעל רעד) לטסעמ בקעי ןוא םיובלטייט

 .(עידוטס רעד ןופ רָאטקעריד סלַא

 רעדילגטימ 19 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז סנעמַאזקע עטריפעגכרוד יד ייב
 .א ןַאמרעל .פ ,ּפיל .מ ,גרעברעבליז .ש ,ַאווָאקַאסוג .ל ,ָאריײב .ּפ :ןעיורפ ?)

 דָאװ .ה ,ןייבשריה ַא ,ץלָאה .א ,לדנעג .ה :רענעמ 12 -- רעניּפש .ח ,יקצַאש

 .ש ,ןַאמטור .ד ,יקסווָאליּפַאק .ל ,ךאלליירפ .ל ,ןַאמדירפ .מ ,ןיוועל .ש ,יקשָאל

 זיא 1925 רעבמעצעד ןט15 םעד ןוא -- (ןיגָארש .י ,ןפצמרעדיינש .מ ,סוארטש
 ."עידוטס עשיטַאמַארד טייהיירפ , יד סלַא ןרָאװעג טנפערעד עידוטס יד

 עּפורג עיינ ַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןָאזעס-עידוטס ןטשרע ןופ ףיול ןיא

 .ל ,טַאלבנעזָאר .ר ,רעלזָאר .ג ,ַאנרידָאט .ט :ןעיורפ 4) ןטנַאידוטס 7 ןופ

 ןיא ןוא (רענישָאגַאנ .ש ,ןײטשדלָאג .מ ,ווָאקיזיא .ש :רענעמ 3 -- רעמיר

 :רענעמ 2 -- עירול .ר ,טורד .ד : ןעיורפ 2) ןטנַאידוטס 5 ןופ עּפורג א 8

 .(ןַאמקיש .ּפ ,ןיבור .א ,יקציבוד .מ

 ןיא ,רעטעברַא ןופ בור'ס ןענתצנטשַאב זיא לַאירעטַאמ-ןטנַאידוטס רעד

 זיא רעכלעוו ,ןַאמקיש .ּפ ץוזד ַא) רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע זיב 8 ןופ רעטלע

 .(קירעירעדנימ ןעוועג

 ןיא ,(רעטניוו) ןָאזעס-ליּפש ןצנַאג ַא םורַא עידוטס יד טָאה טנרעלעג

 עיצקעל עדעי רַאפ קידנבענּפָא העש 5 זיב 4 וצ ,ךָאװ ַא לָאמ 5 טינשכרוד
 .העש 3 זיב 1 ןופ

 -ּפָא ךרוד) אפוג ןטנתשידוטס יד ןופ ןרָאװעג טריסנַאניפ זיא עידוטס יד

 -- שדוח ַא 95 ןוא טלעג-ביירשנייא 925 :ןפנארטַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנולָאצ

 רַאפ רַארָאנָאה םעד ןופ ןוא (ךָאו יד 92.50 ךָאנרעד ,שדוח ַא 910 -- רעטעּפש

 .עידוטס רעד ןופ ןטירטפיוא עכע"לטנפע

 "ףעטרַא, דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעברַא רעקידטלָאמעד רעד טָאה 1926 ןיא
 רעטייוו ףיוא ךיוא קידנביילב .עידוטס רעד רעביא טכיזפיוא יד ןעמונעגרעביא
 -ייא ףיוא ןזיועגנָא ךָאנ ץלַא לעיצנַאניפ ךיוא) טרּפ ןדעי ןיא קידנעטשטסבלעז
 יד ןגָארקעג ףעטרַא ןופ החגשה רעד רעטנוא עידוטס יד טָאה ,(תוחוכ ענעג
 -נָאק ייב ןרעו טנָאמרעד ןביוהעגנהא טָאה יז : *עטַאבָארּפַא עכעלטפפששלעזעג,
 -קרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג טהאה ןוא ,עסערּפ רעקניל רעד ןיא ןוא ןצנערעפ
 רעד ןערָאװעג טעדנירגעג ךיוא זיא טלָאמעד .םירבח עקידנריפ ןופ טײקמַאז
 ,רמרמ .ק ,לטסעמ .י ,דלַאװכוב .נ ןײרַא ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,טַארטסנוק-עידוטס
 השמ ןוא ןָאסלקוי .ר ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ךיוא ןענייז רעטעּפש) ןײטשּפע אנכש
 -טפעשעג סלַא) סוַארטש .ש ןוא ןַאמטור .ג ,ןַאמדירפ .מ ןטנַאידוטס יד ןוא (רידָאנ
 .(רעטלַאװרַאפ

 טלָאזעג ךיוא ןוא ןַאלּפױרעל םעד טעברַאעגסױא טָאה טַארטסנוק רעד

 .עידוטס רעד רַאפ רפצוטרּפער םעד ןטיירגוצ

 ןטנַאידוטפ יד סָאװ םידומיל יד ןוא לַאנַאפרעּפ"רערעל רעד
 ןעמונעגפיוא ןבָאה

 (19256) ןָאזעס-ןרעל רעטשרע

 : סעיצקעל לָאצ :דנַאטשנגעג :רערעל

 38 טסנוק ליּפשיוש םיובלטייט םבהדרבא

 28 עיצַאמַאלקעד ןוא עיצקיד רָאטקעריד ,ףלטסעמ בקעי

 16 ץנעט ןוא קיטסַאלּפ ןיקָאפ .מ

 ר ר וו רו 1111 1 1111 1 וו 1111 1111 1 111 1 11 1111 1111 1111 1 11 111 1 1111 111 1 1 1 111 111 11 1 11 111 1111 111 1111 111 11 1111 1111 111 111 1111 11 1111 1 1111 1111 111 1111 111 111 1111 111 111 1111 1111 111 111 1111 111 1111 111 1111 11 11 11 1811 1111 1111 1111 1 1111 11 1111 1111 111 1111 111 111 1111 11 1111 1111 1111 1111 1111 11 1111 111 1111 111 1111 1111 1 1111 111 1111 1 1111 11 111 11 1111 1111 1111 111 1 0 שידיא ןיסעשט .ּפ

 בקעי יקסניטסָאג

 ןיא 1906 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא ?טעטש ןיילק ַא ,ןיניטסָאנ

 -רעד .ןליוּפ ,עינרעבוג רעװעשרַאװ

 .הביבס רעשידיסח-םורפ ַא ןיא ןגיוצ

 ַא ןיא ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג

 עכעלטלעוו ןגָארקעג ,לוש - סקלָאפ

 .גנודליב

 ןרעטלע ענייז ןופ הסנרּפ יד

 ףייז ןופ ?לבלעוועג ַא ןעוװעג זיא

 : .גיסע ןוא

 ןופ טיוט ןקיטייצירפ םעד בילוצ

 ןכוז רע טראפ ,ןרעטלע ענייז

 -טסודניא ןסיורג םעד ןיא טעברַא

 .ודָאֹל -- ןלױּפ ןופ רעטנעצ ןלעיר

 -ַאב ןייז טגעלפ רבח א רענייז

 ןיא רעטעברַא-עניב סְלַא טקיטפעש

 םורַא יוזא .רעטַאעט סגרעבדנאז

 וצ עיגעליווירּפ יד טַאהעג רע טָאה

 ךיז ןוא רעטַאעט םעד טּפָא ןכוזַאב

 .ןסילוק יד רעטניה ןעיירד

 רע טרָאּפ ןרָאי-המחלמ יד ךרוד

 .לטעטש-סטרובעג ןייז ןיא קירוצ

 -ַארד ַא ןדנירג ןיא לייטנָא טמענ

 -יא רעד קנַאד ַא .זיירק ןשיטַאמ

 םַאדַא רָאיטקַא םעד ןופ וויטַאיצינ

 ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןופ במאד

 ךס ַא טריפענפיוא טרָאד ןרעוו

 עשידיא עטסואװַאב ןופ ןסעיּפ

 -ניטסָאג עכלעוו ןיא ,ןגרוטאמארד

 .טליּפשעגטימ טָאה יקס

 ןיא עקירעמַא ןייק קידנעמוק

 רו 1111 רו 1111 1111 111101 1111 1111 1111 11 עט 11 1111 צו 111 1111 111 ==
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 ;םוי א

 ןיא רָאי יירד טכַאמעגכרוג .? ווא

 לוקס-ייה גניווריוא ןָאטגנישַאוו רעד

 .לוש-לטימ עשילגנע" ---

 טלָאמעד ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא

 -ָארּפ וצ בולק-רעטַא טעדנירגע

 ןכעלטּפַאשלעזעג ַא רַאפ ןרידנַאגנַא

 -ניטסָאג .רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיא

 -עג .דילגטימ ַא ךיילנ טרעוו יקס

 127 6 ןרָאי עלַא ויטקַא ןעוו

 -עג 'ףעטרַא ןיא ןײרַא רע זיא

 וָאי יירד עידוטס רעד ןיא טנרעל

 ילתפנ, ןופ ןעמונעגלייטנָא סָאד

 ןיא ןוא ןסעיּפ עלַא ןיא ?ןיוװטָאב

 -ַאעט 1 ץוח ַא .ףעטרַא םעד

 ןעוועג 0 זיא רעט
 ןופ טעברַא רעלענָאיצַא רעד

 וצ ןעוועג זיא רעוא םעד

 .טַאר-רעליּפש ןיא
 ןלָאר עקידנגלָאפ טליּפשעג

 ישזער סרעדיינש אנעב רעט

 אגר
 אגרא

 -נוא
 רעד

 ,"ןטַארקָאטסיר , ןיא --- טַאלברעפיצ

 -נרּפטּפול ןיא--- ררושמ רעד הנ

 ןיא -- רעטסוש רעד לכעמ ,"תוס

 רעד ,"סרעּפַאכ , סרעװַאּפ רעװַאכ

 ,"טרעקעל שריה , ןיא -- רעּפעלק

 ייקאמ ,"געט ריפ, ןיא -- ילתפנ

 ,"וועשטילוב רָאגעי, ןיא --- ןיקשאב

 -יַאגיטסָאד , ןיא -- װענַאג יסיל

 רעיױּפ רעכייר רעטלַא רעד ,?ווע

 -עג ךיוא טָאה ."רעטינש , ןיא --

 .ןסעיּפ ערעדנַא ןיא טליּפש

 ףיוא סעיפארגָאיב ערעטיײװ)

 (49 טײז

 2 2 ר

 -יא 7 םעד סירגַאב ךיא
 א עי - רעטַאעט ןשיד
 ןופ נגעלעג רעד וצ ,ףעטרַא
 רֶאי עי .ייליבוי ןְקִירָאי 10 ןייז
 ןבעל ןיא םוטַאד רעקיטכיוו ַא זיא
 ןיא רָאי ןעצ ,וויטקעלָאק ַא ןופ

 ןדעי ראפ ,גנוריסאּפ עקיטכיוו א
 טייז .רעליּפשיוש יד ןופ םענלצנייא
 טימ ןוא טוב טייג ! טסירגעג
 עגנאגעגכרוד ןפיוא טקוק ץלָאטש
 .געוו םענ

 226 8051 128 51, אּסשש עס14

 דסנקענמפ 505 0
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 2 אש עעש

 ףעט-דא הָא-" ןעבצ טו דד פרט רלררררדררד

 49267) ןָאזעס-ןרעל רעטייווצ

 90 ליּפשיוש ,עיצַאמַאלקעד ,עיצקיד לטסעמ בקעי

 22 שידיא ןיסעשט .ּפ

 22 רוטַארעטיל עשיטַאמַארד רמרמ .ק

 18 ץנעט ןיקָאפ .מ
 12 קיטסַאלּפ ןָאסנרעב יפָאס

 10 עיגרוטנצמַארד ןיקלע לדנעמ

 7 עטכישעג-רעטַאעט יקצַאש בקעי .רד

 (19278 ןָאזעס-ןרעל רעטירד

 189 ליּפשיוש ןוא עיצַאמַאלקעד לטסעמ בקעי

 82 ץנעט ןוא קיטסַאלּפ ןָאסנרעב יפָאס

 18 םירג רעדיינש ָאנעב

 13 שידיא ןיסעשט .ּפ

 12 רוטַארעטיל עשיטַאמַארד רמרמ .ק

 12 גנודליב-םיטש יקסמגאדַאר יעגרע

 10 עטכישעג-רעטַאעט יקצַאש בקעי .

 9 ןזעװ-רעטַאעט דלַאװכוב .נ

 עקינײא טימ ןטָארטעגסױרַא עידוטס יד זיא רָאי יירד יד ןופ ךשמ ןיא

 *טעלַאב ןוא ליּפש-ױסַאמ , ספ"לואוו ףלָאדַא :ןעגנוריפפיוא עקידנעטשטסבלעז

 רעווקס ןָאסידעמ ןיא ייליבוי-"טייהיירפ , םוצ) "ץרפשזוש ןוא לעג ,טױר, ןוא

 עוויטַארעּפָאָאק יד ןופ זריבה תכונח םוצ) "קיירטס, סרעטסנעפ .ב ,(ןדרַאג
 רעווקס ןָאסידעמ ןיא לַאירָאמעמ-ןינעל םוצ) "לקַאטקעּפס-רעניימ,, ַא ,(רעזייה
 -רָאי םכילעםולש םוצ) ?ןלעטָאה רעקוועלירתכ, סרידַאנ-םכילע-םולש ,(ןדרַאג
 סע ןכלעוו ןיא) "רעגייז א ןופ ןטונימ עטצעל יד, ןוא (לָאה עיגענראק ןיא טייצ

 -ןעזייר , סדלַאװכוב .נ ,(רעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה

 טסיא ,טירטס יטסירק, ןוא (ערעּפָא ןטעהנַאמ ןיא טנוװָא-ןעזייר םוצ) ?ןדתצזיּפע

 -ַאנ השמ :רעטייו ;(יי"ליבוי-"טייהיירפ , םםוצ) "רעווקס ןָאינוי ןוא ייװדָארב

 -עג עשידיא-שיטעווָאס ןיא , סנָאסלעגרעב דוד ,"איבנה והילא רעיינ רעד, סיד

 יד עלַא -- .תא .א (לָאה יגענרַאק ןיא) "טכיר ישזער סלטסעמ בקעי רעטנוא

 עמימָאטנַאּפטעלַאב סניגלָא םכילע-םולש טריפעגפיוא ךיוא ךיוא טָאה עידוטס

 ןיא) ןטעלַאב סניקָאפ .מ ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ישזער סחמצ ןימינב רעטנוא

 .(םוידַאטס ןָאסיאול

 ןט16 םעד טרעיפעג עידוטס יד טָאה ןגָאז וצ ױזַא ןעמַאזקע-סולש ריא

 טירטס ןט48 ןיא (ץנעטסעקע ריא ןופ רָאי 3 יד וצ טקנופ) 1928 רעבמעצעד

 :ישזער) "רעיוט םייב , עיגָאלירט סנַאמנייטש .ב ןופ גנוריפפיוא רעד טימ רעטַאעט

 .(לטסעמ .י

 (ףעטרגש) דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעברַא רעד ךיוא טָאה טייהנגעלעג רעד וצ

 -טסוליא ןַא "רעטַאעט-רעטעברַא ןשידיא ןופ גנודנירג רעד 5: ןבעגעגסורַא

 יד טלגיּפשעגּפָא דליב ןוא טרָאװ ןיא טָאה סאו ,"ףעטרַא; ךובלמַאז ןטריר

 .עידוטס רעד ןופ טייקיטעט עקירָאי-ג

 טשינ ןענַאטשַאב זיא גנוריפפיוא רעסיורג רעטשרע רעד ןופ עכַאגפיוא יד

 ןופ ןענַאטשטנַא .עיסערעּפסקע רעשירעלטסניק-שילַארטעט ַא ןיא זיו"לב

 -רע רעד ןופ געוו-סגנוטסייל רעד זיא ,ןסַאמ-רעטעברַא רַאפ ןעיײר-רעטעברַא

 ריא ךרוד ןיוש טמיטשַאב ןוא טנכיײצעגנָא ףרַאש ןעוועג עידוטס-ףעטרַא רע

 -שיאלידיא תצ ףיוא ןייג וצ טימַאב ךיז גנוריפפיוא עקיזָאד יד טָאה

 ,טעברַא *רעקיטרַאנַארגיליפ , ַא ןופ קידנכיײװּפָא ,ןוא

 טש

 .ןזעוו עמַאס
 עיניל רענעטלַאהעגסיױא



 אה העט הא רשןָאי רןשצ

 ןראפ עיידיא-טנורג ריא ןכַאמ רעכעלדליב ןוא רעטנעענ טװאורּפעג יז טָאה

 ןשירַאטעלָארּפ םענרעדָאמ

 ךיז , ןטנַאידוטס עלַא טייהנגעלעג ַא ןבעג וצ : ןעוועג זיא גנוריפפיוא רעד ןופ
 .טייקכעלטנפע רעד רַאפ ןעגנוכיירגרעד-עידוטס יד ןלעטשוצרָאפ -  "ןזייוו וצ

 -עלַאב יד) עסערּפ עצנַאג יד :ןעגנולעג קידנעטשלופ זיא ןעמפצזקע רעד
 רעד ןופ גנוטסייל יד ןעמונעגפיוא ביול סיורג טימ טָאה (טנכערעגניירַא עשיטַאב
 -טנורג רעד ןערָאװעג טגײלעג שיטקַאפ זיא םעד טימ ןוא -- עידוטס רעגנוי
 -ַאטע רעקידנעטשטסב"שעז ַא סלַא עּפורג-ליּפש רעטנענַאמרעּפ ַא רַאפ ןייטש
 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט-רעטעברַא רעשידיא רעקיצנייא רעד -- רעטַאעט רעטרילב

 .?ףעטרַא;

 -רֶא ןופ טעברַא רעד טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייו ךיוא זיא ףעטרפא רעד

 רַאפ רַאואװרעזער רעד ןרעוו ןלהאז סָאװ ,סעידוטס ןטלַאהסיוא ןוא ןריזינַאג

 יד טנפערעד 1928 ןיא טרעוװ ױזַא .לַאירעטַאמ-רעליּפשיוש ןקידרעטייוו ןייז
 רעטעברַא-ּפַאש ייז ןופ בורס -- ןטַאנידוטס 25 טימ עידוטס-ףעטרַא עטייווצ

 ,יקסנימַאק ,ןפאמסַאפצ ,ןַאמיירפ ,וָאל ,ןַאמפרָאד ,גרעבנירג ,ןעזייא :ןעיורפ 12)

 ,דלעפסינַא :רענעמ 13 -- ףָאלפעש ,רעלקומש ,תימלוש ,יקצַאש לגייפ ,רעמערק

 -לוק ןַאלּפַאק ,סעדנַאל ,סבָאקיישזד ,דלעפנירג ,ןָאדרָאג ,יקסניטסָאג ,רעדנעב

 ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז רעטעּפש .(רעביירש ,ָאריּפַאש ,ןעזָאר ,ןַאמרעּפוק ,ןַאמ

 ,דַאבַאב עילימע) ןעיורפ 3

 .(ןייטשנעוועל ןוא

 1111 11 11 1311: 111 111 1 (166 טייז ףיא לקיטרַא םעד ןופ סולש)
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 קעוװצ-טּפױה רעד רעבָא .רערעהוצ ןוא רעקוקוצ
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 ץ"לָאה דוד) רענעמ 2 ןוא (גרעבנעזָאר ,קושטלעיל

 000 0000000001 1111 1111 1111 111 1 3 1 111 1111 1111 1111 1811 1111 1 1111 1131 181 1381 1111 111 1111 111 1311 1331 111 ר

 ןַאמלע .ס

 ןופ רהאב רומ

 װָאלוב ףסוי

 ןָאסידַאק אבויל

 שטיװָארעװיײל בּקעי

 .םווורוררורר לו 11 1111

 1937--1936 ָאידוטס ףעטרַא

 יליל ,(ראטערקעס ףעטרַא) ןײטשדלַאג .מ ,ףאראש .א :סקניל וצ טכער (קידנציז) ײר עטשרע

 .ןיטשדלָאג .ד ,(רעטלאווראפ) ןאמדירפ .מ ,(ראטקעריד) לטסעמ .י ,(ירערעל ץנַאט) אריפאש

 ,רענרעל .ז ,ץטירג .ס ,ןיבור .ה ףאראש .ז ןאייג .ר ,טדנערב .ט ,ןאטפיל לילייב יה טטק וצ

 .גרעבנעלאק .ס ,ןאטסערפ .ק
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 שש עא ההָא" ןעצ 1111 111 עוד ר

 ו טפאמעג טוג ןבאה קרַאיונ ופ רעטעברא עשידיא יד
 קיווַאנ .5 ןופ גנוסירגאב

 רָאי ןעצ ןגעוו ןדייר וצ ךס א רעיײז ָאד זיא סע

 -כעלגעמ עשיזיפ ןייק ָאטינ זיא סע ןעװ רעבָא !ףעטרַא

 ןעמ ןָאק -- גנולדנאהּפָא ערעגנעל א ןביירש וצ טייק

 טימ :רעטרעװ עכעלטע ןיא לוכה ךס םעד ןריפרעטנוא

 רעטַאעט-רעטעברא רעשידיא ןייק ןעוועג טינ זיא רָאי ןעצ

 !רעטַאעט ַאזַא רימ ןבָאה טציא -- קרָאי וינ ןיא

 רעד ןעוו טייצ יד טוג רעיײז ןעקניידעג עלא רימ

 -טַאעט -- זיא רעטעברא רעשידיא רערענָאיצולָאװער

 ףיוא קורדסיוא ןייק טאהעג טינ ,םוטש ןעוועג -- שילַאר

 עטשרע יד טוג וצ עלא ןעקניידעג רימ ."רעטערב, יד

 םעד ןוא ,עגידכעבענ טפָא ,ףעטרַא רעזנוא ןופ ןכוזרַאפ

 יו ,טוג וצ ןעקניידעג רימ .םענייז געוו ןרעווש ןצנאג

 ןיוש טנייה ןענייז סָאװ ,ןכאז טימ טיירפעג ךיז ןבָאה רימ

 .ךעלדנעטשראפטסבלעז

 רעטעברא עשידיא יד ? ןדייר וצ ךס א ָאד זיא סָאװ

 !ףעטרא רעיײז טימ "טכאמעג-טוג, ןבָאה קרָאי וינ ןופ

 טינ ךיז ףראד ןעמ ,הואג ילעב ןייק ןייז טינ ףראד ןעמ

 ...ןעמענרעביא ליפוצ

 רעוט יד ןופ גנונעכער ןפיוא רָאנ טינ טייג סָאד

 טּפױה יד טציא ןענייז עכלעוו ,ףעטרא ןופ רעליּפש ןוא

 עסיוועג ןופ גנונעכער ןפיוא ךיוא טייג סָאד .החמש ילעב

 ךיז ןענָאק עכלעוו רעטעברא עשידיא יד ןשיװצ ןזיירק

 .טייקשיטנאטקעס טימ ןענעגעזעג ןצנאגניא טינ

 רעד טציא זיא ףעטרא רעד זא ,זיא תמא רעד

 של 2

 : סקניל וצ סטכער גנוטלאווראפ ףעטרא ,ןהָאק .א

 ("טייהיירפ-גרָאמ , רעד ןופ ראטקאדער-ףליהעג)

 א -- עקירעמא ןיא רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעקיצנייא

 -טסנוק תוינּפ םוש ןָא ,רערעכיז א ,רעקידנעטשאב

 -רעטעברא ןא זיא רע לייו -- סע זיא רע !רעטאעט

 ,ןרָאװעג טרירטסנָאמעד לָאמארעדיוו זיא ָאד ןוא ,רעטאעט

 ןעיידיא עטסעב יד ןופ רעגערט רעד זיא רעטעברא רעד זַא

 ןףסערעטניא עטסעב ענייז ראפ רעפמעק רעד ,קלָאפ ןופ

 -סקלָאפ רעד ןופ רעלקיווטנא ןוא רעפאש רע'תמא רעד

 .טסנוק

 ץנַאג ןױש טרעהעג ףעטרא רעד -- סע זיא יא

 .ןסַאמ עשידיא יד ןופ ןטכיש עטיירב

 דיירפ יד סע זיא .רעסערג ךָאנ החמש יד עקַאט זיא

 -עג ףעטרַא םעד טָאה סָאװ ."טייהיירפ-ןגרָאמ , רעד ןופ

 סע זיא  .סיוארָאפ רעטייו ןייג םיא טפלעה ןוא טױב

 ןדעי ןופ דיירפ יד יוװ ,דיירפ עכעלנעזרעּפ ןיימ ךיוא

 .ןשטנעמ-סקלָאפ ןשידיא ןדעי ןופ ןוא רענָאיצולָאװער

 ןעמ ףראד "טעטכילפראפ טײקלבָאנ, יוװ יוזא ןוא

 ןעלטראגרעטנוא ,החמש רעקיטציא רעד ייב ,טציא ךיז

 ןוא טעטילַאװק ןיא ייס ,ףיורא גרַאב רעכעה ךָאנ ןייג וצ

 עשידיא ערעטיירב ךָאנ וצ ןעמוקוצ ןופ טרּפ ןיא ייס

 -וצ ןעמוק ןזומ ןוש טעװ סָאד סָאװ ,ןסאמ-סקלָאפ

 -קילג ןייז לע ךיא ןוא .טעטילַאװק ערעסעב טימ ןעמַאז

 ,"טייהיירפ-ןגרָאמ, רעד ךרוד ,רעטייו ףיוא ךיוא ךעל

 רעד ןופ לייט ןיימ ןָאט וצ ןפוא רעדנַא ןא ףיוא רעדָא
 .טעברא

 ט =

 יזעזער) רעדיינוע אנעב ,(ראטערקעס) ןײטשדלַאג .מ ,דלעפסינא .ש
 - ,רעטלַאוורַאפ) ץישפיל .ש ,(רעציזרָאפ) רענישאגאנ .ש ,(ראס

 ,סירפיש השמ ,ןייבשריה .א ,(רעלאמ) וואראטאלאז .נ 22
 ,(ראסישעזער) לטסעמ



 יֵקרָאְג םיסקאמ

 רידַאנ השמ

 סנעמעוו ,ןגרוטַאמַארד ,רעטכיד

 ףעטרַא רעד ןליפש ןוא ןסעיפ

 .טריפעגפיוא טָאה

 קיווייל .ה ןָאסלעגרעב דוד



 רו ר רו רוט עא 1111 11 דר ר רד
 ףאטאה א ראי ןעצ

 ןוָארַאטָאלָאז .מ .קעד ,רעדײנש .ב ישזער ,"רעטינשע, סוועיל דניקסיז ןופ טקַא רעטשרע

 ! שוי .רגרעדערעספע רע ךאנוט סלאראפ

 -יטסינומָאק רעד ןופ ָארויב עשידיא עלאנָאיצַאנ יד

 -ספמאק ןקימַאלפ ריא טקיש עקירעמא ןופ ייטראּפ רעש

 .ייליבוי ןטנעצ ןייז וצ ףעטרַא םעד סורג

 ,ערעוש רָאי ןעצ ןעװעג זיא ףעטרַא רָאי ןעצ

 -רעטעברא יד ןופ טעברא עשירעפעש ,עקידשפנ-תריסמ

 -כעט ןוא רעטלאווראפ ,רעלאמ .,ןרָאסישזער ,רעלטסניק

 רָאי ןעצ ;וויטקעלָאק-ףעטרא םנופ רעטעבראטימ עשינ

 ןכלעוו טימ עיצקַאער ןוא דנוש ןופ לובמ םעד ןגעק ףמַאק

 ענייז ךעלגעט-גָאט טעמרָאק רעטַאעט רעשיטאבעלַאב רעד

 -טסניק ענעגייא יד טימ ןשינעלגנַאר רָאי ןעצ ;רעכוזַאב

 .ןעמעלבָארּפ עלעירעטַאמ ןוא עשיגָאלאעדיא ,עשירעל

 -גנאר יד ןוא ףמאק רעד שפנ-תריסמ ןוא טעברא יד

 -רעד טימ ןרָאװעג טניורקעג ןענייז ףעטרַא ןופ ןשינעל

 -נעלג ייר עצנַאג א ןטלאהעגּפָא טָאה ףעטרַא רעד  .גלָאפ

 רעד .ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי ןעצ יד ראפ תונוחצנ עדנצ

 עטיירב ןופ רעטַאעט-גנילביל רעד ןרָאװעג זיא ףעטרַא

 עשידיא ץנעגילעטניא רעוויסערגָארּפ ןוא ןסַאמ עשידיא

 -רעטנעצ א ןרָאװעג זיא ףעטרַא רעד .עשידיא-טינ ןוא

 רעטקינייאראפ א טדימשעג טרעוו סע ןכלעוו םורא טקנוּפ

 -צניפ יד ןגעק ףמאק ןיא טנָארפ-רוטלוק רעוויסערגָארּפ

 ןכעלטפאשלעזעג םנופ ןטיבעג עלא ףיוא תוחכ ערעט

 -ערגָארּפ םעד ןופ ץלָאטש רעד זיא ףעטרַא רעד .ןבעל
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 -עברא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןוא טנָארפ רוטלוק-ןוויס

 .עקירעמא ןיא גנוגעוואב רעט

 -פיוא עסיורג ךיז רַאפ ךָאנ טָאה ףעטרַא רעד רעבָא

 ןכיירגרעד ףראד ףעטרַא רעד .ןעמעלבָארּפ ןוא ןבַאג

 רע .טכיײרגרעד טציא זיב טָאה רע יװ ןסַאמ ערעסערג

 ןופ דרַאדנַאטס ןשירעלטסניק םעד ןביוה רעכעה ךָאנ ףַאד

 רעד .ןצנאג סלא וויטקעלָאק םעד ןוא רעליּפש ןדעי

 -עטַאמ ןטנוזעג א ףױא ןרעװו טלעטשעג ףרַאד ףעטרַא

 טניפעג רע יו רעטאעט ןרעסערג א ןיא טנעמַאדנופ ןלעיר

 .טציא ךיז

 -נעָאנ רעד ןיא לָאז רע זא ףעטרא םעד ןשטניוו רימ

 ןעמעלבָארּפ ןוא ןבאגפיוא עלא יד ןזייל טפנוקוצ רעט

 ָארויב עשידיא עלַאנָאיצַאנ יד .רָאפ םיא ןעייטש סָאװ

 םעד ןפלעה רעטייוו ןלעוװ ללכב ןטסינומָאק עשידיא יד ןוא

 לָאז רע זא ,ןפלָאהעג טציא זיב םיא ןבָאה ייז יו ,ףעטרַא

 ןענידאב רעסעב ךָאנ ןוא ןגיז ערעסערג ךָאנ ןכיירגרעד

 .רָאי ןעצ עטשרע ענייז ןיא יװ ןסַאמ עשידיא יד

 טעטימָאק לארטנעצ םייב .ָארויב עשידיא
 יד ןופ ייטראפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ
 ןטַאטש עמקינייאראפ
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 ראטערקעפ רעלאנָאיצַאנ ,ןאטלופ .י
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 ראש שזשר ןייז טשא רעק ףשרש א

 ןעמוקעג יא רעריינש א.עב

 ,רעליטש ַא , םויבה; רעד טיפ

 ָאק'מ ,רענעדיישַאב א ן

 1 בלַאה

 א .,ןנָאז

 ןיא ױזַא ךיז רע טגעלפ טָא רָאנ

 ,ודנוא טימ סעומש ןכעלטימעג  ַא

 ןופ ןטנעדוטס ,עקירעגיינ ,עגנוי

 -ַארד טייהיירפ , רעקידסלָאמעד רעד

 ןגעו ןדערעצ ,"עידוטפ דרעשיטַאמ

 רעגנוה ןופ ןרָאי יד ןגעוו ,עוװקסָאמ

 ןופ ,ןשינעכוז עשילַארטַאעט ןוא

 -ןציר ןיא טלגערּפעג לּפַאטרַאק,

 -יא טעברַא סווָאגנַאטכַאװ ןוא "ליוא

 רעװקסָאמ םעד ןגעוו ,"קוביד ,, ןרעב

 -ּפשיוש ענייז ןוא רעטַאעט-טסנוק

 לרעייפ לעה ַא ךיז טָאה -- רעל

 -ַאב א .ןגיוא ענייז ןיא טנערבעצ

 טגעלפ ,רעקידבוט-םי ַא ,רעטרעטסיינ

 ןוא גנַאל-ןדנוטש ןסעומש ןענָאק רע

 םיא ןֹּבָאה רימ .ןרעוו דימ טינ

 יוװ םיא םולרַא ןייטש .ןגָארקעג ביל

 סעדעי ןעננילש ןוא ,ןיבר ַא םורַא

 רעזדנוא ןעוועג זיא יזַא .טרָאװ

 ָאנעב טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע

 ןעזייא 8

 ףעטרא ןופ רעוט ןוא רעױב

 ןײטשדלַאג .מ
 (תיטקעלָאק ףעטרא ןטפ רעל'פש)

 -עג ןאד זדנוא טָאה רע .ןרעדיינש

 .ןרימירג וצ ךיז ױזַא יװ טנרעל

 זיא ןסעומש ענעי ןופ ןיוש

 ןוא .טנעָאנ ןרָאוװעג רעדיינש זדנוא

 -עּפש םיא ךיז רימ ןבָאה דיירפ ;טימ

 םייל , יד ןייז וצ טיורטעגנָא רעט

 רימ ."רעטסייס ןופ טנַאה ; ןיא

 -ָארַא .ּפ ןלעטש וצ ןייא םיא .ןדַאּ?
 -םולש ןופ גנוטעברַאַאב סעסענ

 ."ןטַארקָאטסיר , עידעמָאק סמכילע
 -יז טעברַא רעטשרע רעד ןיִא

 -רעד טנָאקעג ןיוש ןעמ טָאה רענ

 .רָאסישזער רעלטסניק םעד ןענעק

 ןעגנַאגעגוצ רע זיא רעקידרעטיצ ַא

 טימ .עבַאנפיוא רעטשרע ןייז וצ

 סָאװ ,ןַאטיּפַאק ַא ןופ תוירחא רעד

 רעביא עזייר עטשרע ןייז טכַאמ

 טשינ ךָאנ ןיילַא ,ןרעסַאװ עסיורג

 -רע יד קידנלעטש .רערעכיז ןייק

 טָאה ,געוו ַא קידנּפַאט ,טירט עטש

 -רַאפ רע סָאװ) עיציאוטניא ןייז םיא

 -עג (סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא טגָאמ

 טימ .ךַאילש ןטיירב ןפיוא טריפ

 "ןטַארקָאטסיר, ןופ גנוריפפיוא ןייז

 רעד ףיוא זַא ןרָאװעג רָאלק זיא

 -יֵנירֶא ןַא ןזיװַאב ךיז טָאה עניב

 ,טייקכעלנעזרעּפ עשילַארטַאעט עלענ

 וצ ןייז טרעשַאב טעוו'ס ןעמעוו

 רעכלעוו ןוא ןטעברַא עסיורג ןָאט

 לּפמעטש ַא ןזָאל טייצ רעד טימ טעװ

 .רעטַאעט ןפיוא

 -ַאזוצ טָאה סָאװ ,לַאפוצ רעד

 -ָארָאגוװַאנ-ינשזינ םעד טכַארבעגנעמ

 -סאיזוטנע רעד טימ ןַאמנגנוי רעד

 -עג זיא ,ףעטרַא ןופ הרבה רעשיט

 -רעביא ..ןרייב רַאפ קילנ א ןעװ

 גָאז ךיא .ןרעדיינש רַאפ טּפוה

 לייוו ,"ןרעדיינש רַאפ טּפיוהרעביא,

 ,ןשטנעפ םעד טָא טציא קידנענָאק

 ןעמ ןָאק ,רעטקַארַאכ ןוויטיסנעס ןייז

 -עגַאב רעד ןָא זַא ,ןלעטשרָאּפ ךיז

 ךיז רע טלָאװ ףעטרַא ןטימ .שינעג

 -רֶאי וינ םעד ןיא ןרָאלרַאפ רשפא

 .םָארטש ןקיכָאק ןעק

 זיא וינעווע-רעטַאעט עשידיא יד

 - -ייװדָארּב .רעדיוורעד ןעוועג םיא
 זיא תומוקמ עדייב יד ןיא .דמערפ

 -טשרע רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ ךאד

 ךָאד זיא .סנגיובבנלע ןָא ןענגניק

 -ענ ןוא ּפַאש ןיא קעװַא רעדיינש

 .קיטאב ףיוא ןלָאמ

 ןופ רענייא רעדיינש זיא טציא

 יד ןיא ןרוגיפ עטסטנעקרענָא יד

 וינ ןיא ןזיירק-רעטַאעט ערעסעב

 עגנוי םיא וצ ןעמַארטש .קרָאי

 לָאז רע ,רעליּפשיוש רענַאקירעמַא

 ןלָאר ףיוא ייס ןטעברַא ייז טימ

 -ילַארטַאעט רעניימענלַא ףיוא ייס

 רעדיינש ןוא .גנורליבסיוא רעש

 .ןענרעל וצ ןוא ןגָאז וצ סָאװ טָאה

 ןלעטשוצּפָא ךיז קיטיוננ ןיא סע

 ,טנַאלַאט ןשיפיצעפס סרעדיינש ףיוא

 -ניא ןסיורג םעד ןייטשרַאפ וצ ידכ

 טפור טעברַא ןייז סָאװ ,סערעט

 -לַאנַא ךרוד זיולב טשינ ;סױרַא

 ךָאנ גנוריפפיוא סרעדיינש ןריז

 ןייז ןצַאשּפָא ךרוד ןוא גנוריפפיוא

 ,רעדנוזַאב לַאפ ןדעי ןיא טעברַא

 םעד ןרעדיינש ןעמענַאב ןעמ ןָאק

 ןמָאי ןעב

 ףעטרא ןופ רעקיזומ
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 רוט עטר

 -ַאְב רעטנעָאנ רעד ןופ .ועטסיימ

 ןייז ןפ סעצָארּפ ןטימ טּפַאשטנַאק

 -ַאב רעכעלנעזרעּפ רעד ןופ ,ןפַאש

 םעד ןופ ,טעברַא רעד ייב גנוריר

 "יווש רעד טָאה סע סָאװ ,קורדנייא

 דינש קורדסיוא םוצ טמוק ,רעליּפש

 יד ןוא .ןפַאש ןופ תוהמ סרעד

 רענענַאטעגּפָא ראפ ,טייקראבקנאד

 ָאד ךיא ליוװ ,טעברַא רעוויטקעלָאק

 .ןקירדסיא טייהננעלעג רעד ייב

 -רעד סָאװ ,רעלטסניק ןַארַאפ

 ךרוד טפַאשרעטסיימ עכיוה ןכיירג

 -תונשקע ןוא טעברַא רערעווש ןרָאי

 רעבָא ןַארַאפ .טייקמַאזימ רעקיד

 -טכייל רעד טימ ןפַאש סָאװ עכלעזַא

 טּפעלש רעכלעוו ,רעקיגַאמ א ןופ טייק

 לאוו טרָאד ןוא ,רעדניליצ ןופ ןביוט

 ףליה וצ טכייל ייז טמוק ,ןפראד ייז

 -עש יד ,שוה רעשירעלטסניק רעד

 .עיזַאטנַאפ עשירעפ

 זיא ,טרָאס ןטצעל םעד ןופ טָא

 ַא טימ שטנעמ א .רעדיינש ָאנעב

 ַא ,םרָאפ רַאפ קַאמשעג ןטריניפַאר

 גנַאלק ,םטיר רַאפ שוח ןוויטיסנעס

 ןייז רע טשרעהַאב ,גנונעוַאב ןוא

 ןופ טייקטכייל רעד טימ לַאירעטַאמ

 -נַאזימ , ןייז טמוקַאב .זָאוטריװ ַא

 -ּפלוקס ַא ןופ סנַאלַאב םעד "ענעצס

 -טּפֶא ,טנווייל ןטלָאמעג א ןופ ,רוט

 .עיציזָאּפמָאק-ץנַאט ַא -- לָאמ

 וצ םונעג רעסיורג ַא זיא סע

 ןופ יװ ,ןעז ןוא ןבָארּפ ייב ןציז

 -מוא ןַא ןופ ,גנוגעװַאב רעטושּפ ַא

 -ורג ַא ןופ ,ענעצסנַאזימ רעקידלוש

 טסקַאװ ,גנוריּפורגרעביא ןוא גנוריּפ

 -יילעג ַא טנַאה ןייז רעטנוא סיוא

 םעד ןיא טָא .עיציזָאּפמָאק עטרעט

 סרעדינש ךעלטננייא טײטשַאב

 ךיז רע טָאה םעד טימ .טייקסיורג

 -ער רעטּסיימ ַא יוװ ןעוועג םשד-הנוק

 טכיילגרַאפ רַאפרעד ןוא .רָאסישז

 ןלַאינעג םוצ טּפָא ױזַא םיא ןעמ

 .ווָאגנַאטכַאוי

 -עג ַא ךיוא טגָאמרַאפ רעדיינש

 .רעטַאעט ןיא שוח ןלַאיצָאס ןטנוז

 -יאייפ עקידריווקרעמ ַא טציזַאב רע

 -טנזעוו סָאד ןלייטּפָא ןענָאק וצ טייק

 -יא םעד ןופ עקיטכיוו סָאד ,עכעל

 .ןקירעב

 רעד טשינ רשפא זיא רעדיינש
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 ווו ווו ווו ר 1111 1111 ר

 סירפיש השמ

 ידלָאג, סנעמעוו ,גרוטאמארד ,רעטכיד

 טהלפ ףשטהא רעד "ןיווער -ןעדַאפ

 ."ליבוי ןטנעצ ןייז וצ ףױא

 הילל ......-------.....-...-..............-.

 זיא ,ןטנווייפ עסיורג ןיפ רעלַאמ

 ןיא שירעדניפרעד לַאינעג רעבָא רע

 -טּפיוה טײטשַאב םעד ןיא .ןלַאטעד

 .ענייז טעטילַאניגירֶא יד .ךעלכעז

 -רעביא) גנוריפפיוא ןַא סרעדיינש

 ייר ַא זיא אב יד טּפיוה

 -ַאב - שירעלטסניק עטריסנַאוינ-ןייפ

 ךיז ןדניב סָאװ ,ןלַאטעד עטריסנַאל

 -עגנָא טימ ?לרינש א יו ,ףיונוצ

 .לרעּפ ענעגיוצ

 סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ זיא

 ןופ ןריפרַאֿפ ךיז רע טזָאל לָאמַא

 ַא טימ ךיז ןליּפשרַאפ ,ץנַאלג ַא

 דלַאװ םעד טעזרַאפ ןוא לרעטילפ

 טשינ רעבָא זיא סָאד .םיוב ןבילוצ

 ןַא זיא'ס .יירעטעקָאק ןייק ןיולב

 סרעדיינש ןופ לייט רעשינַאגרָא

 .ןפַאש

 ףעטרַא רעד ןוא רעדיינש ָאנעב

 טצַאשעגּפָא טשינ ןענייז םיא טימ

 ןַארַאפ ךָאנ ןענייז סע .קירעהעג יו

 רעדיינש ןַא ןהנעט סָאװ עכלעזַא

 סעקלַאיל ןרָאיטקַא ענייז ןופ טכַאמ

 רעזדנוא ןופ .ןטענָאירַאמ ןוא

 ,ןשירעליּפשיוש םעד ,טקנּפדנַאטש

 ךיז טמענ ןעמ עדווירק סנעמעוו)

 ענייר א סָאד זיא (ןָא טשרמולכ

 ףעטרַא רָאי 1 - ווו החי

 טשינ ןיטולחל ןוא שינעטכַארטפיוא

 -ַאב ןייק טשינ ,עטקיטכערַאב ןייק

 -קַא םוצ טמוק םע ןעוו .עטעדנירג

 -פַאהנסיװעג ַא רעדיינש זיא ,רָאיט

 -וש ןופ רעכוז רעפיט ןוא רעט

 .טייקטכע ןוא תמא ןשירעליּפש

 ןייק ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק רעדיינש

 םעד ,רָאיטקַא םייב לעטשנָא ןטסוּפ

 עבלעוו טימ ,עזָאּפ יד ,לעטשנָא

 -יואוושעג רעד ױזַא ךיז טסיורג סע

 .ונעוװע רעד ןופ "רַאטס, רענער

 -עװַאב ןוא טסעשז ,טרָאװ סעדעי

 -ַאב ,ךעלביולג ,טכע ןייז זומ גנונ

 .טקיטכער

 -יצרעד ןּפלָאהעג טָאה רעדיינש

 "רַאפ יד ,קאמשעג בעד טָא ןע

 רעטעברַאטימ ענייז ייב שינעדנעטש

 רַאבקנַאד רעייז םיא ןענייז רימ ןוא

 .רַאפרעד

 גנוניימ יר םיוא ָאד קירד ךיא

 ןעוו ףעטרַא ןופ רעליּפש עלַא ןופ

 עסיורג ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,גָאז ךיא

 .ןרעדינש טימ ןטעברַא וצ דיירפ

 -ענ רעד וצ ןשטניוו םיא יו ךיא

 וי ןקירָאיײ10 םעד ןופ טייהנגעל

 ןופ ןרָאי עגנַאל ףעטרַא ןופ ייליב

 -רַא רעשירעלטסניק רערַאבטכורּפ

 -ףעטרַא ןטימ ןעמַאזוצ ,טעב

 וה טא יב

 עקידנריפ ןוא רעוט

 .א .א .א ןופ םירייוואכ

 -ףעטרא םעד ןפירגאב
 .ווימקעלַאק

 ,גרעבדלַאג עשטיא .,,ןהאק .ב

 ,יועל סנערָאלּפ ,רעליש .ה

 -וארט ,יטאבראג ,ןאמצלאז .ר

 -כאר .ס ,גרעבלעק .שט ,רעב

 .ןיפ ,אלעדנאק ,ןיל
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 ןופ רעקורד ןוא רעצעז
 עיצקַאדער טייהיירפ

 ,ןייטשּפע ,רעצלעמ .ד ,ןאלייז ,בוא?

 ,טסינויצ ילעוּפ א ,טעלאג .שזד

 .סולאג ,קעשזד ,ןײטשּפע



 ב
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 רָאא ףלעװצױעצ עטצעל יז
 -רעדָאמ םעד ןופ ץַאלּפידַארַאּפ רעד ןעוועג קרָאי וינ זיא

 -עמַא עקיטרפשנגייא ןופ טדערעגּפָא ןיוש .רעטַאעט םענ

 ַא ןעועג ןענייז עכלעזַא ןוא -- ןעגנוריפפיוא רענַאקיר

 -קסָאמ ןכעלכײלגרַאפמוא םעד ןעזעג ָאד רימ ןבָאה -- ךס

 ייר ַא ןוא עּפורט סטדרַאהניר ,רעטַאעט-טסנוק רע

 ןופ רעטַאעט ןשיטעטניס םעד ,ןעלקַאטקעּפס עקידנצנע"לג

 סרעיעלּפ יבע יד ,"המיבה, יד ָאקנעשטנַאד-שטיוװָארימענ

 רימ .רעטַאעט ןשיזעניכ סגנאפ ןאל יעמ ,דנַאלריא ןופ

 ןעגנולעטשרָאפ עקידנצנעלג לָאצ ַא ןעזעג ךױא ןבָאה

 רעליּפשיוש ייס ,דנַאלסיוא ןופ ןרָאילָארטסַאג עטמירַאב ןופ

 ןופ גנוטכיר עדעי ,ליטס רעדעי .ןרָאסישזער ייס ןוא

 -רעהפיואמוא רעד ףיוא זיא רעטפצעט םבענרעדָאמ םעד

 ןעוועג ָאד רעטַאעט ןכעלטלעוולַא ןופ גנולעטשסיוא רעכעל

 .עכעלטע רעדָא רַאילּפמעזקע ןייא טימ ןטָארטרַאפ

 ילבפיוא םעד ןעזעג ךױא טהצה קילדנעצ-רָאי רעד

 -גופצ עלַאטנעמירעּפסקע ייד ַא ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןוא

 -שגפיוא זיא סע  .טיבעג-רעטַאעט ןפיוא ןעגנומענרעט

 רעשיטסינָאיסערּפסקע רעד ןרָאװעג ןשָאלרַאפ ןוא ןטכיו"ק

 עקידרעוװקרעמ לָאצ ַא ןפַאשעג ָאד טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 -ַאעט דליג ןיא "לַאנָאשעסָארּפ , סנָאסָאל : ןעגנוריפפיוא

 ,וַאהיעלּפ דוהרָאביענ ןיא ???יווהניּפ , סָאגאראפ ,רעט

 -ַאב יעװדָארב ףיא "קעבסרָאה ןַא ראגעב ,, סילָאנָאק

 ."זוילב ןעקָאבָאה, סדלָאג לקיימ ןוא ?סירויטנעס , סעש

 -ולָאװער רעד .וװ .זַא .א ,רעטַאעט סטיַאריעלּפ ןינ, ןיא

 -סוינ , ןבעגעג זדנוא טָאה רעטַאעט ּפָארּפ טיגַא רערענָאיצ

 רערענָאיצולָאװער רעד : "יטפעל רָאפ גניטיעוו , ןוא *לָאב

 -פיוא רעד ןיא "רָאדעוװיטס , -- רעטַאעט רעשיטסילַאער

 "טסריופ תאג גנָאי יד , ןוא ?ןָאינוי רעטיעיט , ןופ גנוריפ

 רעד ."ןָאשקע וװָא רעטיעיט , ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא

 -טכערב יד ןזיוועג ָאד טָאה ?ןָאינוי-רעטיעיט ,, רעקיבלעז

 טלָאזעג טָאה סָאװ ,"רעטומ , סיקרָאג ןופ עיסרעוו רעלזייא
 -עג ױזַא םעד ןופ רעטסומ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ןייז

 -יטש ןרעל , ןופ רעטַאעט םעד ,רעטַאעט ןשיּפע םענעפור

 סרעזיירד טריפעגפיוא טָאה רעטַאעט ּפורג רעד ."רעק

 גנוטעברַאַאב סרָאטַאקסיּפ טול ?ידעשזדַארט ןעקירעמַא;

 "ןשיּפע, םעד ןופ *ליטס ןוא טסייג םעד ןיא ךיוא ןוא
 .רעטנשעט

 -עי ,רעדנוזַאב גנוריפפיוא עדעי ,עּפורט-טסַאג עדעי

 סיורג טַאהעג טָאה טייצ ריא ןיא עּפורג רענַאקירעמַא עד
 ףיוא טפַאשרעטסיימ עכיוה .טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא ןעזנָא

 עקידנעניוטש טימ עיצַאטנעמירעּפסקע עטסיירד ,טייז ןייא

 ןעוװעג ןענייז סָאד - - רערעדנַא רעד ףיווא ןטַאטלוזער

 ףיות קילדנעצ-רתאי םעד ןופ ןכירטש-רעטקאַארַאכ יד

 .רעטַאעט ןשירעפעש םענרעדָאמ ןופ טיבעג םעד

 -קספאמ ןופ םַאנסיוא רעד טימ :קידריווקרעמ רעבָא

 עפיט טזָאלעגרעביא ָאד טָאה סָאװ ,רעטַאעט-טסנוק רעוו

 -עּפסקע ןוא סרעטסיימ ןופ דַארַאּפ רעד טָאה .ןרוּפש

 םעד טקריווַאב טשינ יו טעמכ ןּפורג עשירָאטַאטנעמיר

 -רַאפ ןוא ןעמוקעג זיא גנולעטשסיוא יד .רעטַאעט ןגיה

 -פיוא ןבָאה ןליטס ןוא ןּפורג עשירָאטַאװָאנ יד ,ןדנואווש

 ןבילבעג --- ןוא ןרָאװעג טקלעװרַאפ ןענייז ןוא טצָארּפשעג

 בע ק י צ וי * ת= הע ד יװ ףעטרא רעד זיא

 -ילא ןא טיט רעטאעט רטנרע דָא

 .ליטס וקידנועייטש אכ ןוא םענ עב

 -ַאב זיא ליטס ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ ףעטרַא רעד

 -טפאעט ןוא רעיושוצ עשידיא יד ןשיווצ זיולב טשינ טנַאק

 -טסנוק רענַאקירעמַא ערעטיירב יד ןיא ךיוא רֹתאנ ,ןלַאר

 -עטניא יד ןיא רבד-םש ַא ןרָאװעג ןיוש זיא סע .ןזיירק

 -עטניפ-צ זיא גנולעטשרָאפ-ףעטרַא ןַא זַא ,ןזיירק עטנעגיל

 טייטשרַאפ ןעמ ןעוו וליפא ,שירעלייוורַאפ ןוא טנַאסער

 -נעצ-רעטַאעט ןטסערג םבעד ןיא .ךַארּפש עשידיא יד טשינ

 -זייב עשילַארטַאעט ןופ קראמ םעד ןיא ,טלעוו רעד ןופ רעט

 יד ןופ ענייא יװ טנַאקַאב ףעטרפא רעד זיא סרעדנואוו

 רעיעוודָארב ןטסקידריװקרעמ םעד ןופ ןטייקידריווקרעמ
 .רַאוװ-ריוו

 םעד טנכייצ סָאװ ,ןכייצ ַא רַאפ סָאד זיא עשז סָאװ

 טײטשַאב סָאװ ןיא ? רעטַאעט ןקיטרַאנגיײא ןַא יו ףעטרַא

 ַא ןופ זיא ױזַא יו ?ליטס-ףעטרַא רעשיפיצעּפס רעד

 -עש ןוא רעקיטפערק ַא ןסקָאװעגסיױא ןרָאטַאמַא עּפורג

 ?וויטקעללָאק-רעליּפש רעשירעפ

 ןעמ ףרַאד ןגַארפ עקיזָאד יד ףיא רעפטנע םעד
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 -טנתא: רעשירעלטסניק רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןכוז

 רָאנ .טכַאמעגכרוד טָאהד ףעטרַא רעד סָאװ ,גנולקיוו

 ,עטכישעג עקיזָאד יד ןרעטעלב ךיז ןעמענ רימ רעדייא

 ןעגנוקרעמַאב רֵתֹצֹּפ ַא ןכַאמ וצ יאדכ ןייז רשפא טעװ

 .ליטס ןשילַארטַאעט ןופ עגַארפ םצע רעד ןגעוו

 -ַאפרעד רעקינייו רעמ רעדע/

 -ר ע ס יו א יד ןקרמַאב ןָאק רעײג-רעטַאעט רענער
 םינמיס יד .ליטס-רעטַאעט ַא ןפ םינ מיס עכעל

 רעד טימ ןָאט וצ ןבָאה ווא ע ש י נ ע צ ס ןענייז

 ,(סעיצַארָאקעד) הביבס רעשיזיפ רעד ןוֿפ גנוטלַאטשעג

 ןופ ןדָאטעמ עסיוועג טימ -;גנוטַאטשסױא ןוא ןעמויטסָאק

 ןכעלרעסיוא ןופ ןרעטסומ עסיוועג ,רעליּפשיוש ןריּפורג

 -ױש יד דצמ (עוצצנָאטניא ,קימימ ,טסעשז) קורדסיוא

 רעיושוצ יד ןופ/ סעיציזָאּפ עויטַאלער יד טימ ,רעליּפש

 ןלייט סָאװ ,גנַאהרָאפ ןטימ עּפמַאר יד) רעליּפשיוש יד ןוא

 יד רעדָא ,עֶירָאטידױא רעד ןופ ןטסַאק-עניב םעד ּפָא

 ,(רעיושוצ יד ןשיווצ ןרָאיטקַא ןצעזַאב סָאד ןוא עניב ענעפָא

 רעדָא ?טײקפעלריטַאנ, ןופ ןטקעפע עניײמעגלַא יד טימ

 .וװ .זַא .א ,?עיצַאזיליטס,

 -ייז גנולעטשרָאפ-רעטַאעט תא ןופ ןכירטש יד טָא

 רעד טשינ ןוא ליטס ַא ןופ ץכעלָאש יד זיולב רעבפצ ןענ

 ַא ןופ ליטס ַא זַא ,ןעמעננָא ןלָאז רימ ביוא וליפא .רעדָאי

 -רָאפ ןותיצ ןעלטימ עמוס יד זיא גנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 ,רעיושוצ יִד ןקריווַאב וצ ףיוא טצונַאב ןרעוװ סָאװ ,ןעמ

 םרָאפ עכעלרעסיוא יד זַא ,ןגָאז טשינ ץלַא ךָאנ רימ ןענָאק

 ןופ ףוס רעד ןוא בױהנָא רעד זיא גנולעטשרָאפ ַא ןופ

 טשינ ויא ןינע הופ ד .ליטפ ריא

 טא רך א הוא רו ר ע ש יי טוצ ט 0 9 ן א

 גנואיצַאב רעד ןגעוו ךיז ט"לדנאה סע .ר ע שיט ע

 ,רָאסישזער ,גרוטַאמַארד) ןלפארטַאעט עקידנפַאש יד ןופ

 לַאירעטַאמ רעייז וצ סנטשרע (רפצטַארָאקעד ,רעליּפשיוש

 -רעיושוצ רעד וצ ,עירָאטידױא רעד וצ -- סנטייווצ ןוא

 -ַאעט ןיא טערטרַאפ עירָאטידות-צ יד יװ ױזַא ןוא .עסַאמ

 -געטָאּפ ןוא שיטערָאעט רָאנ ,ןילַא ךיז זיולב טשינ רעט

 רעד רעכלעוו ןיא ,הביבס עלַאיצָאס עצנַאג יד -- לעיצ

 -ַאב רעד ןגעוו אליממ סע ךיז טלדנַאה ,טקריװ רעטַאעט

 .םורַא ןלַאיצָאס םוצ ןלַארטפעט עקידנפַאש יד ןופ גנואיצ
 רעשינכעט רעד ףיוא געמ ליטס ַא ןופ גנוטעברַאסיוא יד

 ןעמעלבָארּפ עשינעמכַאפ-ןייר ייר ַא ןופ ןײטשַאב טייז

 רעיושוצ שבוצ גנואיצַאב יד -- טייז עשיטע יד רעבָא

 ַא קידנעטש זיא -- טלעװ רעכעלרעסיוא רעד וצ ןוא

 רעד ןיפצ חוכ רעקידנרנימָאד ןייק טשינ ביוא ,רעקידנקריוו
 .ליטס ןסיוועג ַא ןופ גנומיטשַאב

 זיו ל ב

 -עצס ןופ דָאטעמ ַא זיולב טשינ םזילַארוטַאנ זיא ױזַא

 ,"ןבע"ל ןתמא ןיא יו ט:ם:רוקַא, גנולעטשרָאפ ַא ןרינ

 -ּפָא, ןולב ףרַאד טסנוק זַא ,גנולעטשנייא ןַא ךיוא רָאנ
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 ףעטרַא 4 םא ןעצ

 ,ךיז ןשימ טשינ -- טסייה סָאד ןבעל סתאד "ןעלגיּפש

 ןגָארטוצניײרַא ךיז ןטסעמרַאפ טשינ ,תועד ןייק 0 טשי

 .טייקכעלקריוו יד ןריצודָארּפער זיולב רָאנ ,ןעגנורעדנ

 ,םזילַארוטַאנ רעקידװערָאּפש זולב טשינ זיא םזילַאער

 עשיטסירעטקַארַאכ-טינ ןוא עקיטיונמוא יד ּפָא טפרַאװ סָאװ

 גנואיצַאב ַא ךיוא זיא'ס רָאנ ,"ןבע"ל ןתמא , ןופ ןלַאטעד

 טסנוק זַא ,גנולעטשנייא ןַא ,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד וצ

 רעלטסניק רעד זַא ,ןבעל עיור סָאד ןרעטייל ףרַאד ןוא געמ

 קעוװצ םעד טימ ווי ט ק ע ר ָא ק ; ַא יװ ןעניד ףרַאד

 -קריוו עיור יד ןרענייפרַאפ ןוא ןפיטרַאפ ,ןלעדייארַאפ וצ

 .טייקכעל
 רעטַאעט ןיא ,"ליטס ןדעי טימ סע זיא ױזַא ןוא

 -סיִס רעדעי רעטניה .טסנוק רערעדנַא זיא'ס רעכלעוו ןיא יצ

 רעטניה ,עיּפָאזָאליפ ַא טקעטש דָאטעמ ןוא םרָאפ ןופ יי

 טקעטש םרהאפ עגיונב גנולעטשנייא רעשיטעטסע רעדעי

 שינעטלעהרַאפ רעד עגונב גנולעטשנייא עשיטעד 6 0

 -ָאס יד ןוא) .הביבס ןייז ןוא רעלטסניק םעד ןשיװצ

 רעד ןופ טשינ ךיז טמענ גנולעטשנייא עשיטע-?שלַאיצ

 יד ןופ קורדסיוא ןַא ךעלנייוועג זיא רָאנ ,טױה רעלעה

 (טפַאשלעזעג רעד ןיא ןשינעטלעהרַאפ עשימָאנָאקע-לַאיצָאס

 רענלצנייא רעד ןתצק ןטסנוק ערעדנַא ןיא בוא רָאנ

 -ַאיצָאס ןייז טימ ןענעכער טשינ ךיז רעלטסניק

 טנכער רע זַא ,ןדערנייא ךיז רעדָא) הביבס רעלַא

 -עג טשינ ךַאז ַאזַא ןָאק ,(ריא טימ טשינ ךיז

 טשינ עירָאטידױא יד זיא טרָאד .רעטַאעט ןיא ןייז טלָאמ

 ךיוא רָאנ ,גנופַאש-טסנוק ַא ןופ עבָארּפ עטצעל יד זיולב

 רעשיטעטניס רעד ןופ טנעמעלעדדנַאטשַאב רעקיטונ ַא

 ןייק ןייז טלָאמעג טשינ ןָאק םלוע ןַא ןָא .גנופַאש-טסנוק

 -קַארּפ רעד ןיא סתצוװ ,ןופרעד טדערעגּפָא ןיוש .רעטַאעט

 -עטַאמ רעד ןָא ןריטסיזקע טשינ רעטַאעט ןייק ןָאק קיט

 ךױא סע זיא ,עסַאמ-רעשוצ ַא ןופ עציטש רעלעיר

 ןָא גנופַאש-רעטפש:עט ַא ןעגנערב דנַאטש םוצ ךעלגעממוא

 -פױא-רעטַאעט רעדעי ןופ ליצ-דנע רעד .עירָאטידױא ןַא

 ָאד זיא גנוקריוו יד ןוא ,םלוע ןַא ןקריווַאב וצ זיא גנוריפ

 יד טקריװַאב ,טימ-טפַאש םב"לוע רעד :עקיטייזנגעק ַא

 טקיטעטשַאב ןוא ףיוא טמענ ,ףורּפָא ןייז טימ רעליּפשיוש

 ןופ רעפַאש יד סָאװ ,סָאד (טשינ טקיטעטשַאב רעדָא)

 .ןגָאז טלָאװעג ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד

 -רעטַאעט ןופ רעפַאש רעד ןיש ךיז ןָאק אליממ

 יז זומ רע רָאנ ,עירתנטידיוא ןייז טימ ןגירק טשינ ליטס

 סרָאטַאטנעמירעּפסקע יד .טייז ןייז ףיוא ןעניװעגרעבירַא

 ןיא קידנעטש עקַאט ןדער טסנוק-רעטפאעט רעד ןיא

 -עטַאק רעסיוועג ַא ,עירָאטידױא רעסיוועג ַא ןופ ןעמָאנ

 -טסבלעז רַאפ ןָא סע ןמענ ייז .רעושוצ-רעטַאעט עירָאג

 רעייז ,קורדסיוא ןופ ןעלטימ ערעייז זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 יד טקידירפַאב ןוא ןעגנורעדָאפ יד טכערּפשטנַא ליטס

 ןופ (עקיגיזטסואווַאבמוא יצ עקיניזטסואווַאב) ןשינעפרעדַאב

 עכעלטפַאשלעזעג עסיוועג ןופ ,ןשטנעמ זיירק ןסיוועג ַא

 סעירָאגעטַאק ענעדיישרַאפ ָאד רעבָא ןענייז סע

 ,ןּפורג ,ןעגנוטכיש עלַאיצָאס ענעדיישרַאפ ,רעייג-רעטפאעט



 ווו 1101 1010 11 ווו רוטע ף עטר ַא ר אי ןשצ

 סע .טנכערעגסיוא זיא גנולעטשרָאפ ַא עכלעוו ףיוא .ןסַאלק

 ךיז טריטנעירָא סףאוו ,רעטַאעט רעד זַא ,רָאלק ץנַאג זיא
 ןעניפעג ףוס לכ ףוס טעװ ,"ןַאמסטפעשעג ןדימ,, םעד ףיוא

 םעד טימ ןטסעב םוצ טמיטש סָאװ ,ליטס םעד דָארג

 .רעיושוצ ּפיט םעד טָא ןופ ןעמרָאנ-רוטלוק יד ןוא טימעג

 ּפָארּפ-טיגַא רערענָאיצו"לָאװער רעד זַא ,רָאלק ךיוא זיא סע

 ליטס םעד טימ ןצונַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רעטַאעט

 -ַאבַאק יצ ןטערעּפָא עטזײרּפעג-ךיוה ןופ ןעמרָאפ יד ןוא

 .ןבולק-טכַאנ עכייר ןיא ןעגנולעטשרָאפ-טער
 -טיה רַאפ) דנַאלשטייד ןיא ןּפורג ּפָארּפ-טיגַא יד

 -נגייא ןַא טלקיװטנַא ןבתאהד עקירעמפש ןיא ןוא (ןרעל

 טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד טשינ ליטס ןקיטרַא

 טזומעג ןבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,ןריטנעמירעּפסקע

 ייס ןעלטימ-קורדסיוא ערעייז ןוא קינכעט רעייז ןסַאּפוצ

 -נערשַאב עשינכעט יד וצ ייס ןוא עירָאטידיוא רעייז וצ

 ןופ עיצקנופ רעלַאיצָאס רעשיפיצעּפס רעד וצ ןוא ןעגנוק

 בַאגפיוא יד ןבעגרַאפ ךיז ןבָאה ייז .רעטַאעט ןימ רעייז

 ןעגניטימ ףיא ,ןסַאמ יד וצ רעטַאעט םעד ןעגנערב וצ

 ןיוש ייז ןבָאה .סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאמ עקידנסיורד ףיוא

 -יטס ןוא ןעלטימ עשינכעט יד ןפרַאװּפָא טזומעג אליממ

 ןוא עניב רעטנדרָאעגנייא-טוג ַא ןופ ןעמרָאפ עשיטסיל
 -ַאב רעד וצ ,םרָאפטַאלּפ רעטעקפאנ רעד וצ ןסַאּפוצ ךיז

 ןופ גנולעטשרהאפ ַא ןפרַאװאוצרעבירַא לענש שינעפרעד

 -עג ןיוש טָאה ןיילַא סָאד .ןטייווצ ַא ןיא טָאטש קע ןייא

 עשיטסיליטס עסיוועג ןופ גנומערופסיוא רעד וצ טריפ

 -עד ןוא ליּפשיוש ,ישזער ,טסקעט ןופ טרּפ ןיא ןעמרָאפ

 .עיצַארָאק
 ןיא ןעמרָאפ עלַאטנעמירעּפסקע ןענייז ?לָאמטפָא

 ךיז שינעפרעדַאב רעד ןופ טַאטלוזער ַא זיולב רעטַאעט

 -ניפרעד עשינעצס .ןטעשזדוב עטקנערשַאב וצ ןסַאּפצוצ

 -ַאמ ןופ ןדָאב םעד ףיוא ףיוא לָאמוצ טילב טייקשירעד

 ץנַאג טריספצּפ סע -- טרעקרַאפ ןוא .תוקחד רעלעירעט

 -ּפירקרַאפ רעד וצ ןריפ ןדנעטשמוא עלעירעטַאמ זַא ,טּפָא

 טריפעגפיוא טָאה "ןָאינוי רעטיעיט, ןעוו .ליטס ןופ גנול

 -מָאק רעד) רעלזייא ןוא טכערב טָאה ,"רעטומ , סטכערב

 -רַאפ טָאה ןעמ זַא ,טגָאלקַאב רעטיב ךיז (רָאטיזָאּפ

 טלעטשעגנָא טשינ טָאה ןעמ לייוו ,ליטס רעייז טלּפירק

 -יעיט , ןופ גנוטלַאװרַאפ יד .ןטסיטַאטס ןוא רעגניז גונעג

 -ַאב טנַאקעג טשינ לעיצנַאניפ רעבָא טָאה ?ןָאינוי רעט

 -ישזער רעד טָאה .ןשטנעמ עקיטיונ יד ןלעטשוצנָא ןזייוו

 ןרעדנוזַאב םעד טָאטשנָא טָאה ןוא ןבעגעג הצע ןַא ךיז רָאס

 -דנתאה יד ףיוא ןריטנעמהאק טפרַאדעג טָאה סָאװ ,רָאכ

 רָאכ ןופ לָאר יד ןבגעגרעביא ,רעליּפשיוש יד ןופ ןעגנול

 טלעג בילוצ זיא םורַא ױזַא .אפוג רעלליּפשיוש יד וצ

 .ליטס רעשיּפע סטכערב ןרָאװעג בורזד

 .תוינחור רעטיול טשינ זיא ליטס זַא ,רָאלק זיא סע

 ,רעמענרעטנוא-רעטַאעט רעסיוועג ַא טגָאזעג טרָאד טָאה יו

 -סקע עסיורג ַא ענייז ןלַאפעגכרוד זיא סע יװ םעדכָאנ

 ליפיוו טשינ רָאג טסייוו ריא , : גנוריפפיוא עלַאטנעמירעּפ

 ,ָא ."טסָאקעגּפַתא ךימ טָאה גנולעטשרָאפ יד ץליהעג

 ףָארַאטָאלָאז .מ סעײצַארָאקעד ,לטסעמ בקעי ישזער ,"רעיוט םייב  סנַאמײטש שונייב ןופ טקַא רעטירד

29 



קוואדראט טור ווו ווא אט וע
 

 -= ליטס ןופ טנעמעלעדדנַאטשַאב ַא א לָאמ

 ןיוש -- טיזיווקער ,גנוטכיילַאב ,ןעמ

 -נותצ רעד טָאה טָא) עניב רעקירעהעג ַא 0 טדערעגּפָא

 ַא ןבעגעגסיוא *געוו ןקיביײא , סטדרַאהנייר ןופ רעמענרעט

 יד ןעיובוצרעביא ףיוא זילב רַאלָאד ןָאילימ לטרעפ

 סטדרַאהנייר רַאפ םַאר עשיזיפ עקיטיונ יד ןפַאש ןוא עניב
 6 ליטס

 רעדתנצ) רעטַאעט ַא ןופ עיצקנופ עלַאיצָאס יד "?לכה

 -געמיטשגצגב יד וי רענייא זיא 0 ַא

 םםייב ןַאמכַאפ רעד ןעוו וליפא .ליטס ןופ ןטנעמעלע עקיד

 ןגעוו ןובשח ןרָאלק ןייק ןבעגּפָא טשינ ךיז ןָאק רעטַאעט

 ןענייז ,ןשינעכוז עשיטעטסע ענייז ןופ ?סָאװרַאפ , םעד

 ןדנוברַאפ ךעלדיײמרַאפמוא ןשינעכוז עקיזָאד יד רעבָא

 -טסניק רעדָא סנַאמכַאפ םעד ןופ עגַארפ רעשיטע רעד טימ

 -יוא ןייז וצ ,ל"לכב ןשטנעמטימ ענייז וצ גנואיצַאב סרעל

 .טרפב עירָאטיד

 םעד ןָא קיגנעהּפָא ליטס זיא רעטייוו .סנייא זיא סָאד

 ליטס ןופ דוסי םעד ןיא בוא .לַאירעטַאמ ןשיפיצעּפס

 דָאטעמ רעסיוועג תצ ,ּפיצנירּפ רעסיוועג א טגיילרַאפ זיא

 -ילגרַאפ ַא זיולב טשינ ןוא קורדסיוא ןשירעלטסניק ןופ

 = טעו טלָאמעד ,חסונ רעקיטרַאפ ַא ,ּפמַאטש רעטרעוו

 כע"לרעסיוא ענייז ןרעדנע ליטס רעקיבלעז רעד ןוא

 בט רעשיפיצעּפס רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןעמרהאפ

 רעלַאמ םייב .לַאירעטַאמ ןייז ןופ ןשינעפרעדַאב יד 2

 ,דליב-ליוא ןֹפא יו שרעדנַא ןעזסיופ- לערַאװקַא ןַא טע

 טעטכילּפרַאפ ןוא טקנערשַאב ברַאּפ רעד ןופ עבט יד א

 רָאטּפלוקס רעד .ןעמרָאפ עכעלרעסיוא עסיוועג וצ םיא

 רענעזנָארב ַא רַאפ "חסונ, ןקיבלעז םעד ןצונ טשינ טעװ

 רעטַאעט ןיא ךיוא .יירעצינש-ץלָאה ַא רַאפ יו עוטַאטס

 טמיטשַאב לַאירעטַאמ רעד :ללכ רעקיבלעז רעד טליג

 ןַא ןופ ליטס םעד ןוא םרָאפ יד סָאמ רעסיוועג ;צ ןיא

 סױרַא טסילפ "ליטס רעד ואוו ,טרָאד רָאנ .גנוריפפיוא

 -צנַאג עשיטסיליטס ַא ךיז טמוקַאב .לַאירטַאמ םעד ןופ

 טרעוו חדסונ רעשיטסיליטס רעסַײװעג ַא ואוו טרָאד .טייק

 -ַאב ,לַאירעטַאמ ןקירעהעג-טינ ַא ףיוא ןעגנואווצעגפיורַא

 עידעגַארט ןופצ3 עידעמָאק .ךורּפשרעדױו ַא ךיז טמוק

 .רעגייטש ןקיבלעז םעד ףיוא ןרעוו טלעטשעג טשינ ןענָאק

 ןשינעצס רעדנפא ןַא טרעדָאפ עמַארד עשיגָאלָאכיסּפ יד

 רעד זיא עסַאמ יד ואוו ,עמַארד עלַאיצָאס יד יװ ,קורדסיוא

 .ליטס ןופ ןקילבנָא יד ןופ רענייא זיא לַאירעטַאמ .דלעה

 -נקריוו ןוא ןטנעמעלע-דנַאטשַאב עלַא יד טָא רָאנ

 ןרעוו ,ליטס זיא ןעמָאנ-למַאז רעייז סָאװ ,תוחוכ עקיד

 -עש רעוויטקעיבוס רעד ןיא טזיילעגפיוא ןוא ןצלָאמשרַאפ

 ףוס לכ ףוס .רעלטסניק-רעטַאעט םבעד ןופ טייקשירעפ

 ,רעלליּפשיוש יד ,רָאסישזער רעד ,גרוטַאמַארד רעד זיא

 ,רעטסײמ-ץנַאט .רָאטַארתאקעד .רָאטיזָאּפמָאק רעד

 טנעמעלע רעכעלשטנעמ רעוויטקעיבוס רעד -- טסייה סָאד

 טגנערב סָאװ ,חוכ רעקידנפַאש רעטסקיטכיו רעד --

 ,ןטסנוק יד ןיא סע זיא ױזַא .ליטס ןסיוועג ַא דנַאטשוצ

 ןייז רעביא ןילַא רעניא טעברַא רעלטסניק רעד ואוו

 -טסניק לָאצ ַא ואוו ,רעטַאעט ןיא סע זיא ױזַא ,לַאירעטַאמ
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 זיא ץליהעג
 מ ןעמַאזוצ

 שעה וא רָאי ןעצ וו

 ןיא ץלַא ךָאנ טליג ָאד .ךעלטפַאשניימעג ןטעברַא רע
 -= ליטס/ זַא ,ךורּפש רעשיסַאלק רעד סָאמ רעשביה 0

 ."שטנעמ רעד זיא סָאד

 ? רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ ,שטייט'ס עד לא/

 -גוקרעמַאב עניײמעגלַא יד טָא

 -טכיר ַא ןבעג רשפא זדנוא ןלעוװ ליטס-רעטַאעט ןגעוו ןעג

 ןשירעלטסניק םעד ןופ גנוטכַארטַאב רעזדנוא ןיא רונש
 ַא ןבעג ןוות-צורּפ טשרעוצ ןלעו רימ .ףעטרַא ןופ געוו

 וצ ףעטרַא םעד ןופ ןעגנואיצַאב יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ

 ןיא ןעז ןוא הביבס רעלַאיצָאס ןייז וצ ,עירָאטידיױא ןייז

 םעד ןופ עימפצנָאזיפ עלַאיצָאס יד סָאמ ַא רַאפ סָאװ

 ,עימָאנָאזיפ עשירע"לטסניק ןייז טמיטשַאב טָאה ףעטרהצ

 .ליטס ןייז

 רעטַאעט רעטעברַאא -- טלָאמעד) ףעטרַא רעד

 ןופ תוברוח יד ףיוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ("דנַאברַאפ

 -ַאגרָא ןַא ,"רעטַאעט-טסנוק רַאפ דנַאברַאפ סקלָאפ , םעד

 רַאפ רַאּפשנָא ןַא יו ןעניד טפרַאדעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינ

 ןתא ןצרַאװש סירָאמ טימ ,רעטנעט-טסנוק ןשידיא םעד

 -רַאפ לענימָאנ טָאה עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד .ץיּפש רעד

 עלערוטלוק ןוא רעטעברַא עשידיא ןסַאמ עטיירב ןטָארט

 ןטכיש עקיזָאד יד ןטָארטרַאפ טָאה יז .ןטכיש סַאלק-לטימ

 -טסנוק םוצ ,ללכב טסנוק וצ גנותציצַאב ריא ןיא ךיוא

 -עצ יד יו רעטייוו ןעגנַאגעג טשינ זיא'ס .טרפב רעטַאעט

 טָאה ?טסנוק, ןופ ןוא ,"דנוש , ןוא *טסנוק , ףיוא גנולייט

 .רוטַארעטיל עקידנעטשנָא יו רעמ טשינ טרעדָאפעג ןעמ

 זיא ,עבָארּפ עשירַארעטיל יד ןטלַאהעגסיױא עסעיּפ ַא טָאהד

 סהצוו ,רעטַאעט-טסנוק רעד ןוא טסנוק ןעוועג אליממ סָאד

 -כערַאב ןעוועג אליממ זיּפצ ,עסעיּפ יד טריפעגפיוא טָאה

 ןיא ןזניצ עקיטסייג יד וצ ןוא עידיסבוס רעד וצ טקיט

 טעמכ ,ץרא-ךרד ןפיט ,גנורעדנואוופאב ןופ םרָאפ רעד

 ענױזַא .ןזיועגסױרַא םיא וצ טָאה'מ סָאװ ,טייקיטכרָאפ

 עשירָאסישזער ,ןליטס ,ןעמרָאפ עשילַארטַאעט יו םינינע

 םידיסח יד טקיטפעשַאב טשינ יװ טעמכ ןבָאה ןדָאטעמ

 -עייל וצ טנַאסערעטניא ןעוועג רשפא זיא'ס ."טסנוק, ןופ

 םעד ןגעוו טָאה רעקיטירק רענעי רעדָא רעד סָאװ ,ןענ

 -ַארעטיל, ןופ רקיע ןסיורג םבעד ןגעקטנַא רָאנ ןגָאז וצ

 .קיטכיו טשינ ןעוועג ךעלרעטילפ ע"ללַא יד ןענייז "רוט

 סָאװ ץלַא הבהאב ןעוועג לבקמ ןבתצה םידיסח-טסנוק יד

 ןבָאה יז .רעטַאע-טסנוק ןיא ןגָארטעגרעטנוא ייז טָאה'מ

 סָאװ ,ץלַא ןרעדנואווַאב וצ בוח ןימ ַא זיא'ס זַא ,טליפעג

 רעצימיא בוא ןוא ,רעטַאעט-טסנוק ןיא טליּפשעג טָאה'מ

 -עג רעכיז סע זיא ,ןצרַאוװש ייב טקילייווגנתאלעג ךיז טָאה

 ןופ דנַאש יד ןוא דלוש יד רָאנ ,דלוש סצרַאװש טינ ןעוו

 -וצפיוא ןעוועג לגוסמ טשינ זיא סָאװ ,ןטלײװגנַאלעג םעד

 רעד טימ ןבָאה האנה ריא ןופ ןוא טסנוק ענייר יד ןעמענ

 יד ןבָאה סרעטַאעט-דנוש יד ןיא בוא .האנה רערעכעה

 טָאה'ס סָאװ ,ץלַא תומימת טימ ןעמונעגפיוא "סעשיומ ,



 ףע שה א הוא" ןעצ

 טריגַאער ךעלטנערָא ןופצ ,עניב רעד ףיוא ןָאטעגּפָא ךיז

 תומימתר יד טָא רעטַאעט-טסנוק ןיא רעבפא זיא ,ףיורעד

 ירַאפ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ףורּפָא ןופ טײקכעלטנערָא ןוא

 רעד ןופ "ןסָאנעג,, טָאהד םלוע רעד ןוא ,ןעגנַאגעג ןרָאל

 -טסנוק רעד .ארומ סיוא יו ,סונעג סיוא ױזַא טשינ טסנוק

 -יומ, רדַאק םענעגייא ןַא טעדליבעגסיוא טָאה רעטַאעט

 רתאפ דנַאברַאפ-סקלָאפ , רעד ןוא ,סעשיומ-טסנוק ,"סעש

 ןופ קורדסיוא ןַא ןוועג ךעלטנגייא זית: ?רעטַאעט-טסנוק

 יד טָא ןופ טייקיטכרָאפ-טסנוק רעקידנרימירקסיד-טינ רעד

 ."סעשיומ , ערעכעה
 ערענָאיצו"לָאװער יד ןיא זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןשיװצ ןוא ןזיײרק-רעטעברַא

 קוק ןקיזָאד םעד טימ טייהנדירפוצמוא ןַא ןרָאװעג ףייר

 -טסנוק ןשידיא םעד טימ ןוא ללכב טסנוק-רעטַאעט ףיוא

 .טרפב רעטַאעט
 עטנעגילעטניא יד ןופ ןײזטסואווַאב-רעטַאעט רעד

 -עג ןענייז סע .ןסקָאװעגסױא זיתצ רעטעברַא עשידיא

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוזָאל עטמיטשַאב ןרָאװעג ןפרָאװ

 ,טרעהרעד טָאה'מ ,ןזעוװ-רעטַאעט ןטימ ןתֹצט וצ טַאה

 -רעטַאעט רעד ןופ ןעמיור עטנכייצעג-טינ יד ןיא זַא

 ןזייוו לָאז סָאװ ,סַאּפמָאק ַא סעּפע ןבתזה ןעמ ףרַאד טסנוק

 .ןייג וצ טשינ ןיהואוו ןענערָאװ לָאז סָאװ ,טייג ןעמ ואוו

 -רעדָאמ ןוא טסנוק-רעטַאעט רעטלַא ןגעוו טרעהרעד טָאה'מ

 ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ץעגרע זַא ,טליפרעד טָאה'מ ,רענ

 םעד ןוא רעטַאעט-טסנוק םבעד ןשיװצ סנַאלַאב רעד

 ,טייז ןייא ןיא ןגיוצעג טָאה ןבעל סָאד .ןבעל ןרעטיירב

 -רַאפ-ןטעוװָאס וצ ,עיצולָאװער וצ ,שינעזיורב-טלעוו וצ

 רעוויטקעלפאק ןוא ןייזטסואווַאב ןוויטקעלָאק וצ ,דנַאב

 טערָאּפעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רעטַאעט רעד ןוא ,עיצקַא

 טימ ,סעדנעגעל עשידיסח טימ ,סעילידיא עקילָאמַא טימ

 -עג טשינ ןוא ןגױטשעג טשינ ןופ ךעלהדשעמ ענייש םתס

 -סנבעל ןשיטַאבעלַאב ןופ ןיטור םעד טימ רעדָא ,ןגיו"לפ

 יז-ןוא-רע רעד טימ ,עמַארד-ןעילימיפ רעד טימ ,רעגייטש

 -ניא-רעטעברַא רעד ןופ עכעלדניפמע רעמ יד .םעלבָארּפ

 -טסנוק רעשידיא רעד זַא ,טריּפשרעד ןבָאה ץנעגילעט

 סָאװ ,רעטַאעט רעשיטַאבעלהצב ַא םצע ןיא זיא רעטַאעט

 רעד ןופ ןטנעמיטנעס עשיטסילַאנָאיצנַאג יד טעשטשעיּפ

 סָאװ ,רבע םעד טריציפרָאלג סָאװ עיזַאושזרוב רעשידיא

 ןוא ,דיחי םבעד ןופ עמַארד רעד טימ בור'ס טרירעּפָא

 -קעלָאק ןופ עמַארד יד ,ןוויכ ַא טימ יוװ ױזַא ,סיוא טדיימ

 .גנַארד-ןוא-םערוטש ןוויט
 טָאה ,ןעגנוצעזסיוא עשיאיידיא עלַא יד ןופ ןזעגּפתצ

 -ירפַאב וצ טרעהעגפיוא רעטַאעט-טסנוק רעשידיתצ רעד

 ןטנעילק ערעטנעגילעטניא ענייז ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןקיד

 .טיבעג ןשילַארטַאעט-ךייר םעד ףיוא (רעטעברַא בור'ס)

 -יורג ַא ןיא ?טסנוק-רעטַאעט ,, ףירגַאב רעד זיא ָאד ךיוא

 -עגפיוא ןענייז ָאד ךיוא ,ןרָאװעג טריצנערעפיד סָאמ רעס

 -רַא רעגיה רעד ןיא טָאה'מ .ןעירעטירק עיינ ןעמואווש

 -רעטַאעט יד ןגעוו ןבירשעג לסיב שביה ַא עסערּפ-רעטעב

 ןביוהעגנָא ךיז טָאהד'מ .,דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא ןעוטפיוא

 ףיוּתצ ןעוטפיוא עשירָאטַאװָאנ יד וצ ןקוקוצ רעטנעענ

 ע:

 ,רעטַאעט ןיא גנוטַאטשסױא ןוא ישזער ןופ טנעמָאמ םעד

 זיא רעטַאעט זַא ,קנַאדעג םעד טרלימיסַא ןיוש טָאה'מ

 ,סעיצַארטסוליא עקידעבעל טימ רוטַארעטיל אקווד טשינ

 ענעגייא טימ ,ןושל םענעגייא ןַא טימ טסנוק ַא זיא סע רפצנ

 םעד טָא ןגעקטנַא .טײקצנַאג רענעגייא ןַא טימ ,ןעמרָאנ

 -יא רעד טָאה ןײזטסואווַאב-רעטַאעט ןטרעטיירבעגסיוגיצ

 ןוא ןענַאטשעגּפָא ,ט"לַא ןזעגסיוא רעטַאעט-טסנוק רעשיד

 .שילַארטַאעטמוא םצע ןיא

 רעפטנע ןתא יװ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ףעטרַא רעד

 רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םעד עגונב תוקפס עלַא יד ףיוא

 עיינ ןוא טלַאהדניא ,ןלַאיצָאס ,םעיינ ןופ ןשינעכוז יד ןוא

 יד רעדייא ךָאנ .עניב רעד ףיוא ןעמרָאפ עשירעפעש

 םעיײנ םעד ןופ רעטסומ א ןזיועג טָאה עיצַאזינַאגרָא

 עיסַימ ַא ,םַארגָארּפ ַא טַאהעג ןיוש יז טָאה ,רעטַאעט ןימ

 רעקיטפנוקוצ רעד וצ ייס גנוטכילפרגצ:פפ עטמיטשַאב ַא ןוא

 רעשידיא רעד וצ ייס ןוא עירָאטידוא רעשירַאטעלָארּפ

 | ש י ר ַא ט ע *ל ָא ר ּפ ַא ןפַאש :ץנעגילעטניא

 ןייז רַאוטרעּפער ןייז טול לָאז סתאװ ,ר ע ט ַא ע ט

 -ָאװער רעד טימ ןוא ללכב טייצ רעד טימ קידמעטָאניײא

 ענייז טיול לָאז סָאװ ןוא ,טרפב גנוגעוואב רערענָאיצול

 ןעגנומערטש ענרעדָאמ יד טימ קידמעטָאניײא ןייז ןעמרָאפ

 -ַאעט ןשיטעווָאס ןיא רעדנוזַאב ,טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא

 רָאט ןוא טשינ ןָאק רעטַאעט זַא ,גנולעטשנייא יד .רעט

 ,סרעדורעג עלַאיצָאס יד ןופ טַייז רעד ןָא ןייטש טשינ

 עלַאיצָאס יד ןיא גייצעג ַא ןוא דצ :ײז ןרעוו ןיילַא זומ רָאנ

 -עדיא יד ןופ רענייא יוװ ןרָאװעג ןעמונעגננא זיא ,ןפמַאק

 -ַאעט ןשירַאטעלָארּפ םעד ןופ רענייטש-לקניוו עשיגָאלָא

 -כיײלג טז רעשיטעטסע רעד ףױא רעבָא זיא סע .רעט

 -ָארּפ ַא זַא ,גנולעטשנייא יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא קיטייצ

 ןוא שיטסינרעדָאמ ןייז אקווד זומ רעטַאעט רעשירַאטעל

 ןוא ןעמרָאפ עיינ ןופ שינעכוז רעד טימ ןבעגרַאפ ךיז

 ,טָאה טז רעשיטעטסע רעד ףױא .ןעלטימ-קורדסיוא

 ןבָאה ט"לָאזעג רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ רעד ,סע טסייה

 טקנוּפ-רירַאב ַא -- תוחּפה לכל ,עזַאב עכעלטפַאשניימעג ַא

 -?טעלָארּפ-טינ יד ןוא ץנעגילעטניא רעשידיא רעד טימ

 ציײנ ןלעטש ןבױהעגנָא ןבתצה סָאװ ,ללכב ןטכיש עשיר

 .רעטַאעט ןשידיא םוצ ןעגנורעדָאפ עשיטעטסע

 -לקניוו יד ןופ רענייא ןרָאװעג טגיילרַאפ זיא ױזַא

 טָאה סע רעדייא ךָאנ -- ליטס-ףעטרַא םעד ןופ רענייטש

 -פיוא רעשיפיצעּפס זיא'ס רעכלעוו ןגעוו טלדנַאהעג ךיז

 .גנוריפ

 זיא שיאיידיא זַא טשינ דוס ןייק םענייק רַאפ זיא סע

 העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןָא ביוהנָא ןופ ףעטרַא רעד

 ןיא ןטסינומָאק יד .גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעברַא םעד

 רַאפ ייס ןוא רעשיגָאלָאעדיא רעד רַאפ ייס תוירחא יד

 ןשירַאטעלָארּפ םעד ןופ גנוטלתנ:טשעג רעשיטעטסע רעד

 -רתאפ עטערקנָאק ַא ,עיונעג ַא טַאהעג יז ןבָאה .רעטַאעט

 ?רעטַאעט-רעטעברַא ןקיטפנוקוצ םבעד ןגעוו גנולעטש

 ַאזַא ןופ געוו םעד טנכייצעגנָא סיוארָאפ ןיא ייז ןבָאה
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 ןופ טייז רעד ףיוא ,טייז רעלעמרָאפ ןייז ףיוא רעטַאעט

 ? טלַאהניא ןשיאיידיא ןופ טייז רעד ףיוא ןוא רַאוטרעּפער

 םַארגָארּפ רעלערוטלוק-שיטילָאּפ ַא ץוח ַא יײז ןבָאה

 -נָא ןוא ןעיוב ןופ ןתצלּפ םעינעג ַא ךױא טַאהעג ללכב

 ? רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ ַא ןריפ

 דוקַא ןבָאה רימ זַא ,ןעמירַאב טשינ ךיז ןענָאק רימ

 ןיִא זיא סע .ןָאט וצ ךיז ןביילק רימ סָאװ טסואוועג טַאר

 רעטַאעט ןשירַאטעלהצרּפ ןגעוו סעיסוקסיד ןוא דייר יד

 זיא'ס ןוא ןעגנורילומרָאפ ענײמעגלַא ךס ַא רעייז ןעוועג

 ןעגנורילומרָאפ ענײמעגלַא יד ךרוד ץנעדנעט ַא ןעוועג

 -גנירד יד ףיוא רעפטנע םעד ןגײלוצּפָא ןוא ןּפוטשוצּפָא

 -ַאעט רעשירַאטעלָארּפ סניװַא זיא סו :ןגַארפ עקיד

 ?ןןליּפש רע טעװ ױזַא וו ?ןליּפש רע טעװ סָאװ ? רעט

 רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ףיוא ןרינָאיצקנופ רע טעוװ ױזַא יו

 -ַאזינַאגרָא ןבָאה רע טעװ ןעגנואיצַאב רַאּפ סָאװ ?טייז

 יד טימ ,עירָאטידױא ןייז טימ לעיצנַאניפ ןוא לענָאיצ

 ןדליבסױא רע טעװ ױזַא וו ? רעטעברַא עטריזינַאגרהא

 סָאד טעוװ ?וויטקע"לָאק-רעליּפש ןייז ןריזיליבָאמ רעדָא

 ַא רעדָא ,רעליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ ןופ רעטַאעט ַא ןייז

 -טינ ןוא עלענָאיסעּפָארּפ-טינ עקיליוויירפ ןופ רעטפצ:עט

 ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז ןגַארּפ יד ? רעליּפש עטלָאצַאס

 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד דצמ ייס ,ןטייז עלַא ןופ

 -ַאטעלָארּפ ַא ןופ טקעיָארּפ םעד טימ טריסערעטניארַאפ

 ןוא ןלַאנָאיסעפ;נרּפ-רעטַאעט דצמ ייס רעטַאעט ןשיר

 רעטעברַא םעד ןופ רעוט ןוא רעדילגטימ יד דצמ ייס

 סרעפטנע עױנעג טָאטשנָא רעבָא .דנַאברַאפ-רעטַאעט

 -צגרָא יד ןוא רעקיטערָאעט יד ןבָאה ןגַארפ עלַא יד ףיוא

 ןבעגעג דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעברַא םעד ןופ סרָאטַאזינ

 -לַא ןוא ןשיוטסיוא-סגנוניימ ,סמויזָאּפמיס ,סעיסוקסיד ---

 .סעיצַאלוקעּפס עניימעג

 -פניקוצ םעד ןופ ןטעוליס יד ןענייז ןגעווטסעדנופ

 ךעלטייד רעקינייו-רעמ ןעוועג רעטַאעט-רעטעברַא ןקיט

 ץנַאג ןוא לענש רעייז ,ליּפשייב םוצ ,זיא פע .טנכייצעגנָא
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 ַא רַאפ סָאװ עגפארפ יד ןרָאװעג טזיי"לעג טמיטשַאב

 לָאז רעטַאעט רעשירַאטעלפצרּפ רעד וויטקעלָאק-רעליּפש

 ַא ךָאנ ,טָאה דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעברַא רעד .ןבָאה

 -רַאפ ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ-רעטַאעט טימ ןעגנודעררעטנוא ייר

 עלענָאיסעּפָארּפ עּפורט ַא ןריזיליבָאמ ןופ עיידיא יד ןפרָאװ

 -סיו א ןופ געוו ןרערעווש םעד ןעמונעגנָא ןוא ןרָאיטקַא

 זַאקא ;2ע פו ר ט טנ עג יי א ן א ןד לי ב

 -ָאוער - רעלטסניק ,רעירַאטעלָארּפ - רעליּפשיוש וויטקעל

 ךָאנ ןרָאװעג טגײלעגקעװַא זיא טימרעד .ןרענזיצול

 שםעד ןופ -- רעטסקיטכיוו רעד רשפא --- ןייטש-לקניוו תא

 .ףעטרַא ןופ ליטס ןקיטפנוקוצ

 -סיוא ךיוא טָאה דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעברַא רעד

 עשיטסילַאמרָאפ יד ןשימפיונוצ ןופ רַאפעג יד ןטימעג

 םעד טימ טייצ רענעי ןופ רעטַאעט םעד ןיא ןעגנומערטש

 ביוהנֶא ןיא שטָאכ .רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ ןופ גנוזָאל

 -ער ןגעק טלָאװער ַא ףיוא ןעוועג עיצַאטנעירָא יד זיא

 םעד ןופ גנודנירג רעד רַאפ ךָאנ רעבָא זיא ,םזילַא

 טכַאד) דנַאברַאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא ףיא ,רעטַאעט

 ,סזעט רעד ןרָאװעג ןעמונעגנ: (1929 ןיא ,ךיז

 טשינ ךיז ןָאק רעטַאעט רעשירַאטעילָארּפ רעד זַא

 -סיוא טשינ ןָאק ןוא ליטס זיא'ס ןכלעוו וצ ןטכילפרַאפ

 ןשירַאטעלָארּפ ןופ ןכייצ-ךעק רעד .ליטס םוש ןייק ןסילש

 -גיא ןייז ףרַאד ,סיזעט רענעי טרעלקרעד טָאה ,רעטַאעט

 ַא ןופ ליטס רעשינעצס רעד :םרָאפ טשינ ןוא טלַאה

 םעד ןָא קיגנעהּפָא ןצנַאגניא ןייז ףרַאד גנולעטשרָאפ

 ןוא עסעיּפ רענעבעגעג רעד ןָא ,לַאיערעטַאמ ןשיפיצעּפס

 רעד ןופ לייט ַא יװ ,סיוארָאפ ןיא ןרעוװ טמיטשַאב טשינ

 ןבָאה טלָאמעד .רעטַאעט ןשירפצטעלָארּפ ןופ םַארגָארּפ

 םעד זַא ,טסואוועג טשינ דנַאברַאפ םעד ןופ רעוט יד ךָאנ

 םענעגייא ןַא ןרעטיילוצסיוא טרעשַאב ןייז טעװ ףעטרַא

 עימָאנָאייפ עשירעלטסניק ענעגייא ןַא ןגירק ןוא ליטס

 ןבָאה ןטסילַאמרָאפ יד .טייז רעלעמרָאפ רעד ףיוא ךיוא

 לָאז רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ רעד זַא ,טרעדָאפעג רעבָא

 ןופ ענעצס עט6

 סרענידַאג .ש

 ?ּפָאקרעּפוק םישזד ,

 רעדיינש .ב ישזער

 -- סעיצַארָאקעד

 .ןָאסנַארַא ךורב
 גמ .התש מש  ושַמֲח מא

 צּפ
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 -רָאפ רעסיוועג ַא טימ ןריציפיטנעדיא ךיז סיוארתאפ ןיא

 ףיוא ןענַאטשַאב ןענייז עקינייא .גנומערטש רעשיטסי"לַאמ

 -ערּפסקע טלָאװעג ןבָאה ערעדנפצ: ,םבזיוויטקורטסנָאק

 -עג ןבָאה סָאװ ,ענױזַא ךיוא ןענייז ןעוועג ןוא ,םבזינָאיס

 ןייז לָאז ליּפש יד זַא ,ןיז םעד ןיא רעטַאעט-ןסַאמ טלָאװ

 ףיױא ןוא קורדסױא-סַאמ ףיא ךעלכעזטּפיוה טריזַאב

 ןטיירטש יד .גנולעטשרָאפ רעד ןיא רעיושוצ יד ןעיצניירַא

 עקיבלעז יד םורַא טלעוװ-רעטַאעט רעשיטעווָאס רעד ןיא

 טיײקרָאלק ןעגנערבניירַא ןפלָאהעג ןבָאה ןגַארפ עכעלנע ןוא

 טָאהד זייוורעכעלקילג .ןזײרק-רעטַאעט עגיה יד ןיא ךיוא

 טשינ עקירעמַא ןיא רעטַאעט-רעטעברא רעטשרע רעד

 לָאצ ַא ןופ ןטיײהקנַארק-רעדניק יד ןכפאמכרוד טפרַאדעג

 ןענייז סָאװ ,ןּפורג-רעטַאעט ןוא סרעטַאעט עשיטעוופזס

 ןכייצ םעד רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ביוהנָא םוצ

 .ןטייוצ ַא רעדָא םזילַאמרָאפ ןימ ןייא ןופ

 -עלָארּפ ןקיטפניקוצ םעד ןופ עיצקנופ עלַאציָאס יד

 ענײמעגלַא ןיא ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא רעטַאעט ןשירַאט

 ןסיזעט יד ןיא .ןקורדסיוא -- עקידהדצילמ לָאמטּפָא --

 טדערעג ךיז טָאה דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעברַא םעד ןופ

 ,"סַאלק-רעטעברַא ןופ ןפמַאק יד ןריזיטפצמַארד , ןגעוו

 ,"גנוגעווַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעד ןעניד ,, ןגעוו

 -רַא יד ןופ ןפמַאק יד ןוא ןבעל סָאד ןעלגיּפשּפָא, ןגעוו

 יד ןעוװעג רעבָא זיא רָאלק .װ .זַא .א ,"ןסַאמ-רעטעב

 רעד ןופ ןוא ףמַאקדןסַאלק ןופ עיידיא יד זַא ,גנולעטשנייא

 -ָאעדיא רעד ןייז ףרַאד סַאלק-רעטעברַא ןופ טעטירַאדילָאס

 .רעטפאעט-רעטעברַא םעד ןופ רונש-טכיר רעשיגתצלל

 -עט םעד ןעמונעגנָא דנַאברַאפ רעד טָאה 1928 ןיא ןיוש

 טשינ זומ רעטַאעט-רעטעברַא ןופ רַאוטרעּפער רעד זַא ,סיז

 סע .קיטַאמעט רעשירַאטעלָארּפ ףיוא טיובעג ןייז אקווד

 -ּפָא ךיז טעװ רַאוטרעּפער םבעד ןיא בוא .,גונעג זיא

 ,געמ ןעמ .גנואיושנָא-טלעוו עשירַאטעלָארּפ יד ןעלגיּפש

 ךיוא רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןופ עניב רעד ףיוא ,סע טסייה

 ןטכיש ןוא ןספאלק ערעדנַא ןופ ןבעל סָאד ןלעטשרָאפ

 ןופ טקַא רעט4

 סעקרָאועװ .א

 ,"ןטנַאילירב,

 ,רעדיינש .ב ישזער

 סעיצַארָאקעד

 ןירָאּפיצ .מ

 יד ןופ קעװַא ךיוא געמ ןעמ .סַאלק-רעטעברַא םעד ץוח
 רעד טימ ןבעגּפָא ךיז ןוא ןפמַאק עלַאיצָאס עקיטייצ-טנייה
 ןליּפש וצ ןזומ ןייק טשינ ךיוא זיא סע .טײהנעגנַאגרַאפ
 רעד .עסַאמ יד זיא דלעה רעד ואוו ,ןסעיּפ ענױזַא רָאנ
 ןעגנערבסיורַא ךיוא ףרַאד ןוא געמ רעטַאעט-רעטעברַא
 .טקעּפסַא ןלפשזיצָאס ריא ןיא --- דיחדי םעד ןופ עמַארד יד
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 טירטסױרַא רעטשרע רעד

 -רָאפ יד ןענייז ןעז רימ י||
 -רעטעברַא ןקיטפניקוצ םעד ןופ ליטס םעד רַאפ תוחנה

 -1926) רָאי יירד עטשרע יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג רעטַאעט

 -רעטַאעט רעטעברַא םעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ (8

 לעיציפָא טָאה ףעטרַא רעד רעדייא ךפאנ ןוא דנַאברַאפ

 רעד ןיא שיגָאלָאעדיא טלצרָאװרַאפ .עניב יד ןטָארטַאב

 תא ףיוא טריזַאב ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער

 ןופ עיידיא רעד ףיוא ןוא טפַאשרעיױשוצ רעשירַאטעלָארּפ

 טָאה ,ויטקעלָאק-רע"ליּפש ןשירַאטעלָארּפ ַא ןדליבסיוא

 ןיא טמיטשַאב אליממ ןיוש ליפ ױזַא ףיוא ףעטרַא רעד

 -יפ רעשירעלטסניק ןייז ןופ ןכירטש-טנורג יד סיוארָאפ

 סע .ליטס ןייז ןופ -- לכה-ךס ןטצעל ןיא ןוא עימָאנָאיז

 יד ןרעװ טנכערעגסיוארָאפ טנפאקעג טשינ רעבָא ןבָאה

 -קעיבוס רעד -- ליטס ןופ ןטנעמעלע עטסקיטכיוו עמַאס

 .ד ,לַאירעטַאמ רעשיטַאמַארד רעד ןוא טנעמעלע רעוויט

 טשינ ךָאנ טָאה ףעטרַא רעד .רגמוטרעּפער רעד -- .ה

 -סיוא ןביוהעגנָא טשרע טָאה ןוא רָאסישזער ןייק טַאהעג

 ףיוא ןסעיּפ עטמיטשַאב ןייק .וויטקעלָאק-עליּפש ַא ןדליב

 ןוא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טשינ ךָאנ ןענייז ןריפוצפיוא

 ַאזַא ןגעוו טערקנָאק ןדער טזָאלעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה סע

 ןרעדנַא ןַא יצ ליטס

 ןעוועג טשינ וויטקעלפאק ַא ןופ עגַארפ יד זיא ךַאד
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 רָא }3 " - רופא ר

 עי ר ראט

 -רַא רעד טָאה 1927 ןיא ךָאנ .עשיטערָאעט ןייק ןצנַאגניא

 טייהיירפ , יד זש ,ןסָאלשַאב .דנַאברַאפ-רעטַאעט רעטעב

 רעד ןרעוװו טייצ רעד טימ "לָאז "?עידוטס עשיטַאמַארד

 דוטס יד .רעטַאעט-רעטעברַא םעד ןופ ויטקעלָאק-רעליּפש

 ןוא טייצ קיטש ַא טרינָאיצקנופ טַאהעג ןיוש טָאהד עיד

 -רעטַאעט ערַאטנעמעלע טימ ןבעגעגּפָא טסנרע ךיז טָאה

 טימ לטסעמ בקעי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעידוטש

 -עּפס רעביא רערעל עטנעטעּפמָאק לָאצ ַא ןופ ףליה רעד

 -עג זיא םירג רעביא רערעל רעד) ןדנַאטשנגעג עשיפיצ

 .(רעדיינש ָאנעב ןעוו

 ןזיו וצ טיירג ןעוװעג עידוטס יד זיא 1928 ףוס

 ,"רעיוט םייב ,, סנַאמיײטש -- טעברַא עסיורג עטשרע ריא

 סעיצםגצרָאקעד טימ ,לטסעמ בקעי ןופ ישזער רעד רעטנוא

 רעד .ןתנסנרעב עיפָאס ןופ ץנעט ןוא ףָארַאטָאלָאז .מ ןופ

 -ַאב ,סעיסוקסיד עקיציה ןוא עגנַאל ךָאנ ,טָאה ףעטרַא

 -רָאפ רעד ןיא טייהנגעלעג יד ןעלדנַאורַאפ וצ ןסָאלש

 -רעטעברַא ןטריטקעיָארּפ םעד ןופ גנונעפערעד רעלעמ

 ןעוו ,דחּפ ַא ןלַאפעגנָא זיא ןטסידוטס יד ףיוא .רעטַאעט

 ןבָאה ייז .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סולשַאב רעקיזָאד רעד

 ןטערטַאב וצ ףייר גונעג רַאפ טכַארטַאב טשינ ךָאנ ךיז

 טשינ ןבָאה ייז .וויטקעלהאק-רע"ליּפש תא יװ עניב יד

 ךיז ,לָאמַאטימ ,ןיוש ןוא קנַאב-לוש יד ןזָאלרַאפ טלָאװעג

 י ד ךָאנ טרפב ,רעליּפשיוש יוװ עבָארּפ רעד וצ ןלעטש

 -רעטעברַא ןטרַאגעג ןוא ןטנַאלּפעג םעד ןופ רעליּפשיוש

 .רעטַאעט
 ַא רָאג ןעוועג זיא ?רעיוט םייב , ןופ גלָאפרעד רעד

 -ּפָא קרַאטש טָאה ןײלַא עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד .רעּפַאנק

 סָאװ ,ןעגנומיטש ןוא ןעיידיא עשיטסיחישמ טימ ןגָאלשעג

 -ןסַאלק ןופ עיידיא רעד טימ טריזינָאמרַאה טשינ טָאה סָאד

 ךיז ןעמ טָאה ןזיירק ערענָאיצולהצוװער יד ןיא .ףמתצק

 טסייה ,זיא'ס .קיטש רעקיזָאד רעד ןגעק טמירקעג קרַאטש

 -ולָאװער ַא ןופ ביוהנָא רעקיסַאּפ ןייק ןעוועג טשינ ,סע

 טייז רעלעמרָאפ רעד ףיוא .רעטַאעט-רעטעברַא ןרענָאיצ

 ךס ןייק ןפורעגסױרַא טשינ ךיוא גנוריפפיוא יד טָאה

 ,?עשילַארטַאעט , ַא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד .ביול

 ןילַא סָאד) סעיצַארָאקער עשירָאטקעטיכרַא עטיובעג טימ

 ןרָאטַאװָאנ יִד .ןינע .רעקיטכיו ַא ןעוועג טלָאמעד זיא

 אקווד זומ רעטַאעט רענרעדָאמ ַא זוא ,ןט"לַאהעג ןבָאה

 ,טשינ ןוא ,ןכַאלפ ךס ַא טימ סעיצַארָאקעד עטיובעג ןבָאה

 ףיוא ןעוועג זיא גנונָאטַאב יד .(ענעלָאמעג ןייק ,ה"לילח

 יד עיצַאמַאלקעד ןוא גנוגעװַאב-ןּפורג רעטריזימטיר

 ,ענעטסָאמעג ןעוװעג ןענייז סעיצַאנָאטניא ןוא ןטסעשז

 -עג טָאה סע .עטלצניקעג -- ןוא עטרילָארטנָאק-גנערטש

 זיא טייקשינעצס יד רעבָא ,"טייקשינעצס, טימ טקעמש

 ץעגרע ,ןבעל טייז רענעי ןופ ץעגרע ,עזָאלבעל ַא ןעוועג

 -רעד רעכעלשטנעמ רעטנַאקַאב ןופ ןעמַאר יד רעסיוא
 .גנורַאפ

 ייס גנוקיטומרעד ַא ןעוועג "רעיוט םבייב , זיא ךָאד

 םעד ןופ רעדילגטימ ןיוש טציא) ןטסידוטס יד רַאפ

 ףעטרַא םעד רַאפ ייס ןוא (ויטקעלָאק-רעליּפש ףעטרַא
 ,עקיסַאּפ ןייק טשינ ןעװעג זיא עסעיּפ יד בױא :ללכב
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 ףעטרַא

 -סיוא ןכעלרעסיוא ףיוא טיובעג ןעוועג זיא ישזער יד ביוא

 ןטסידוטס יד ןבָאה ,ןכעלרעניא ףױא טשינ ןוא קורד

 .ץנַאלג טימ ןעמַאזקע ןטשרע רעייז ןטלַאהדעגסיוא ןילַא
 ישזער רעטלצניקעג רעד ןופ רעווי"לג םעד ךרוד וליפא

 טָאה'ס ןוא רעליּפש עגנוי עקיאייפ ןעזעגסױרַא ךיז ןבָאה

 טײקידמעטָאנײא ןוא גנולוש ,ןילּפיצסיד יד טליפעג ךיז

 זַא ,ןזיועג ןבָאה רעליּפש עגנוי יד .וויטקעלפאק ַא ןופ

 ןענָאק ייז זַא ,ןעמיטש ןבָאה ייז זַא ,ןגעװַאב ךיז ןענָאק יז

 רעד סָאװ ,ןבַאגפיוא יד ןריפכרוד טענ ןוא ךעלטקניּפ

 ןעמ ןָאק וװויטקעלָאק זַא טימ .ןבעגרַאפ ייז טָאה רָאסישזער

 ןעוועג זיא סָאד .טעברַא-רעטַאעט רעטסנרע וצ ןטערטוצ

 ןלַארטַאעט יד ןופ לייטרוא רעד

 -פיוא עצנַאג יד ןוא לטסעמ בקעי זיא טרּפ ןייא ןיא

 :ןרָאװעג טעהלוװעַאב טלָאמעד "רעיוט םייב , ןופ גנוריפ

 -רטס ַא יו טשינ ןעמונעגפיוא גנולעטשרָאפ יד טָאה'מ

 טָאה'מ .גנוריפפיוא עלענהציסעּפָארּפ ַא יו רָאנ ,טעברַא-עיד

 ןוא גנערטש וצ עמעָאּפ סנַאמײטש ןגעװו טלייטרואעג

 י ו ו סָאװ ,טימרעד טנכערעג טשינ ךיז טָאה ןעמ

 עמעָאּפ יד ךיז טָאה לַא י ר ע טַא מ-רידוט ש

 -וטס יד ןופ ןשינעפרעדפשב יד וצ טסַאּפעגוצ טוג רעייז

 -קעלָאק רעמ ןעוועג ךיוא ָאד זיא ישזער סלטסעמ .ןטנעד

 רשפא  .גנוריפפיוא עקיטרַאפ יו טעברַא-דויטע עוויט

 ,לזמ רעמ טַאהעג ןעוועג גנוריפפיוא עצנַאג יד טלשלָאװ

 ןוא טעברַא-עידוטס ַא יװ ןבעגעגנָא יז טלָאװ ןעמ ןעוו

 רעבָא .רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ ןופ רעטסומ ַא יו טשינ

 ייב ןוא רעיושוצ יד ייב גלָאפרעד ןּפַאנק םעד טימ וליפא

 םעד טקיטפערקעג ?רעיױט םייב, טא:ה ,קיטירק רעד

 ףעטרַא םעד ןופ ןוא ןיילַא ךיז וצ ןטסידוטס יד ןופ יורטוצ

 .ויטקעלָאק-רעליּפש ןגנוי ןייז וצ ---

 ףעטרַא ןופ רַאוטרעּפער רעד

 קוק ַא טציא טיג ןעמ ןע|ו
 עטשרע יד רָאפ ןעמוק ףעטרפצ ןיא גנולעטשרָאפ ַא ףיוא
 ןיינ-טכַא טימ קירוצ ,ויטקעלָאק-רעליּפש םעד ןופ טירט

 ןענייז ףעטרַא ןיא .ןפלָאהַאבמוא ןוא שירָאטַאמַא יו ,רָאי

 ןקידנטיידַאב ןופ רעלטסניק עלעודווידניא ןסקָאװעגסױא

 רעפייר טרעוו גנוריפפיוא רעיינ רעדעי טימ ןוא .,רעבילַאק

 ןייא ןיא .ליּפשיוש ןופ טנעמעלע רעד רעקיטפערק ןוא

 ןעקנַאדרַאפ וצ ץלַא ךָאנ ויטקעלָאק-ףעטרַא רעד טָאה טרּפ

 :גנורינערט ןופ ןדָאטעמ עגנערטש ענייז ןעלטסעמ בקעי

 ט"לקיווטנפצ ןוא ןטלַאהעגנָא ןבָאה ןרָאיטקַא-ףעטרַא יד

 -לבמַאסנַא ןופ טפַאשנגייא יד הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא

 רעקיטייצ-טנייה ַא ןיא ליּפשנעמַאװצ רעד ,תמא .ליּפש

 רָאנ ,רעשינַאכעמ ןייק טשינ זיא גנולעטשרצפ-ףעטרַא

 -ו צ ןופ ןּפיצנירּפ עליטבוס רעמ ףיא טיובעג זיא רע

 זױלב טשינ ןליּפשנעמַאוצ ןפ ,ן ל י פ נ ע מ ַא ז

 -ּפיצסיד יד רעבָא .קינייװעניא ןופ ךיוא רָאנ ,ךעלרעסיוא

 ןבָאהד רעליּפש:ףעטרַא יד סָאװ ,"םענייאניא עלַא, ןופ ןיל



 ווארד דרטווטטט ף עטר ַא רָאי ןע צ

 ץלַא ךָאנ טָאה ,ןרָאײעידוטס ערעייז ןיא טכת:מעגכרוד
 .ויטקעלָאק םעד ףױא גנוקריוו עטנוזעג ַא

 זיא ןילּפיצסיד עקיזָאד יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע

 -רינערט ןוא קיגָאגַאדעּפ ןופ טַאטלוזער ַא זױלב טשינ

 -ָאקףעטרַא רעד זיא ?רוהמ עמַאס ןייז טול .ןדָאטעמ
 ןופ .ליּפש-?לבמַאסנַא וצ טסַאּפעגוצ ןוא טגיונעג וויטקעל

 ןייא טקינייארַאפ רע"ליּפש-ףעטרַא יד טָאה בױהנָא עמַאס

 ביוהנֶא עמַאס ןופ .עיסימ ןייא ,ליצ ןייא ,עיידיא

 -נעזרעּפ ןופ קנַאדעג םעד  ןפרָאװרַאפ יײז ןבָאה

 ןוא ,גלָאפרעד ןכעלנעזרעּפ ןופ .,ערעירַאק רעכעל

 ענלצנייא דצמ ךיז טקרעמ ףעטרַא ןיא ךיוא ביוא וליפא

 ןוא ערסערג ןכוז וצ ,"םזילָאר, וצ ץנעדנעט יד רעליּפש

 גנובערטש עקיזָאד יד רעבָא זיא ,ןלָאר ערעקידנטיידַאב

 רעצנַאג רעד ןופ ןסערעטניא יד ןפרָאװרעטנוא קידנעטש

 -רַא םעד ןופ עבט רעד ןיא טשינ זיא סע .גנולעטשרָאפ

 ,עניב רעד ףיוא ןיילַא ךיז רַאפ ןליּפש וצ רעליּפש-ףעט

 -רעּפ בילוצ זיולב ןליּפש וצ עבט ןייז ןיא טשינ זיא סע לייוו

 ,היטקעלָאק ַא זיא ףעטרַא רעד .גלָאפרעד ןכעלנעז

 ןייא ןוא עיידיא ןייא בילוצ ןטעברפצ ןעמַאזוצ עלַא לייוו

 -עניב םעד ןופ גנומערופסיוא עשירעלטסניק יד .עיסימ

 רעד ןוא רעשיאיידיא רעד ףיוא טריזַאב זיא לבמַאסנַא

 .ויטקעלָאקףעטרַא םעד ןופ טייקטריטנעמעצ רעשיטע

 -נַאג רעד ןיא טרעדילגעגנייא זיא רעליּפש-ףעטרַא רעדעי

 -נייא זיא ללכב ףעטרַא רעד ?לייוו ,גנולעטשרָאפ רעצ

 רעשיטע רעד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא טרעדילגעג

 ןייז אליממ טרעוו וויטקעלָאק-ףעטרַא םעד ןופ טנעמַאדנופ

 .טנעמ:ם:דנופ רעשיטעטסע

 טימ קירוצ ןופ לבמַאסנַא ןשינַאכעמ םעד ןופ רהצנ

 טרָאפ זיא לבמַאסנַא-ףעטרַא ןקיטציא םעד זיב ,רָאי ןעצ

 ןופ ךלהמ רעסיורג ַא זיא'ס יװ טקנוּפ ,ךלהמ רעסיורג ַא

 עלעודיווידניא דצמ סעיצַאנָאטניא ןוא סעזָאּפ עקילָאמַא יד

 -רעטקַארַאכ עפייר עקיטציא ערעייז זיב רעליּפש-ףעטרַא

 רעדנוזפ:ב רעדעי ,ויטקעלָאק-ףעטרַא רעד .ןעגנופַאש

 גנַאג םעד ןיא ןרפאוועג ןגיוצרעד זיא ,ןעמַאזוצ עלַא ןוא

 -ףעטרַא םעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד .,טעברַא רעד ןופ

 ןופ גנוריפנָא רעשירעפעש רעד רעטנוא ןוא רַאוטרעּפער

 ליפ ױזַא טָאה רעכלעוו ,רעדיינש ָאנעב רָאסישזער םעד

 ןקיטרַאנגיא םעד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ ןגָארטעגיײב

 .ליטס-ףעטרַא

 -ער םעד ןטכַארטַאב טשינ ךיז טײטשרַאפ ,ןָאק ןעמ

 ליּפשיוש ,ישזער ןופ טרעדנוזעגּפָא ףעטרַא ןופ רַאוטרעּפ

 -כיו רעד טרָאפ זיא עסעיּפ יד רעבָא .עיצַאראקעד ןוא

 -ַאמַארד רעד ןוא ,גנוריפפיוא ןַא ןופ לַאירעטַאמ רעטסקיט

 -ַאב ןוא טקריװַאב ,קפס ןָא ,טָאה לַאירעטַאמ רעשיגרוט

 -עלטסניק יד ןוא "ליטס םעד סָאמ רעסיורג ַא ןיא טמיטש

 -ףעטרַא רעד יו טקנוּפ -- ףעטרַא ןופ עימָאנָאיזיפ עשיר

 ַא .עסעיּפ רעדעי ףיוא לּפמעטש ןייז ףױרַא טגייל ליטס

 ןיז םעד ןיא) רַאוטרעּפער-ףעטרַא םעד ןופ גנוטכַארטנ:ב

 טעוװ (ןעגנוריפפיוא עקיטרַאפ ןופ טשינ ןוא ןטסקעט ןופ

 ,געוו ןשירעלטסניק םעד ןייטשרַאפ ןפלעה רעבירעד זדנוא

 ןעגנולכיורטש יד ןוא טכַאמעגכרוד טָאה רעטַאעט רעד סָאװ

 .ןסױטשעגנָא ךיז טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןכורּפשרעדיוװ ןוא

 ןענייז רַאוטרּפער-ףעטרַא םעד ןיא ןכורּפשרעדיװ יד

 לַאװסױא רעד טָאה טייז ןייא ןופ .עקיאיילרעייווצ ןעוועג

 .סעיצולָאזער יד טימ טמיטשעג טשינ לָאמטּפָא ןסעיּפ ןופ

 -ףעטרַא רעד ןופ סעיצַארַאלקעד עכעלרעייפ ןוא ןסיזעט

 -יידיא רעד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ;טפַאשרעריפ

 -עגרעבירַא לָאמטפנא ןסעיּפ לָאצ ַא ןופ טלַאהניא רעשיא

 .תושממ עשירעלטסניק רעייז ןגיואוו

 -כילפרַאפ ךיז ףעטרַא רעד טָאה בױהנָא עמצצ:ס ןופ

 םעד ןופ גנוריזיטַאמַארד ַא עניב ןייז ףיוא ןבעג וצ טעט

 ר ע נ ַא ק י ר ע מ ַא .יד ןופ ןפמַאק יד ןוא ןבעל

 סָאד .ןסַאמ-סקלָאפ וא ר ע טע ב רַא עשידיא

 טשרע .ענייז עבַאגפיוא-טּפוה יד ןייז ט"לָאזעג טָאה

 ןרעװ טריפעגכרוד טעװ עבַאגפיוא עקיזָאד יד יו םעדכָאנ

 טלָאזעג רעטַאעט רעד טָאהד ,סָאמ רעקירעהעג ַא ןיא

 -טינ םעד ןופ - ןסעיּפ ער ע דנ ַא ך ייוא ןליּפש

 ןוא דנברַאפ-ןטעווָאס ןופ ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיא

 -ַארד עלַאיצָאס עקיטייצ-טנייה יד .טלעוו רערָאג רעד ןופ

 -עג טתאה רעטעברַא עשידיא רענַאקירעמַא יד ןופ עמ

 -רעּפער-ףעטרַא םעד ןיא ןָאךבױא םעד ןמענרַאפ טלָאז

 רַאוטרּפער ןטימ ךיז טָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא .רַאוט

 עשידיא רענַאקירעמַא יד :שרעדנַא רָאג טזָאלעגסױא

 ןופ טרּפ ןיא ייס ,טרָא ןטסנעלק םעד טמענרפאפ עמַארד

 יד ןשיװצ .טעטילַאװק ןופ טרּפ ןיא ייס ,טעטיטנַאװק

 טניז טריפעגפיוא טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,ןסעיּפ ןצכַא

 ןבָאה סָאו ,יי וו צ ז יו ל ב רימ ןעניפעג ,8

 ןיא ןסַאמ עשידיא יד ןופ ןבעל םבעד טימ ןָאט וצ

 ןיא, סרענרעשט .פ ,יײז ןופ ענייא זיולב ןוא ,עקירעמַא

 ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג לעניגירָא זיא ',"ןענישַאמ ןופ שיור

 "לעותצשזד דנע שטנָאּפ ,שטנָאה, -- עטייווצ יד .שידיא

 -גניימעג ןרָאװעג טעברַאַאב זיא (1936 ןיא טריפעגפיוא)

 טיול ,סיוויעד דלַאנָאד ןוא רעוװַאּפ-רעװַאכ ןופ ךעלטפַאש

 ןוא .ןעמָאנ ןקבילעז םעד טימ ןַאמָאר סעצינרָא לעומעס

 שיור ןיא , ,עמַארד-רעטעברש עשידיא עקיצנייא יד דָארג

 ןיא) טריפעגפיוא טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ?"ןענישַאמ ןופ

 -כרוד רעשירע"לטסניק רעטסגרע רעד ןעוועג זיא (1

 דנע שטנָאּפ ,שטנָאה, ןעוועג ךיוא זיא לַאפכרוד ַא .לַאפ

 עשידיא-טינ ייווצ יד ךיוא ןענייז ןלַאפעגכרוד ."*לעוָאשזד

 -עגפיוא טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,ןעמארד רענַאקירעמַא

 "שינעקירט , ןוא (1923) "דַארַאּפ רעטירד רעד, -- טריפ

(1921). 

 טַאהעג ףעטרַא רעד טפאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 גלָאפרעד (ןלעירעטַאמ ןוא) ןשירעלטסניק ןטסערג םעד

 ןסַאלב ַא זױלב טפאהעג ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ ןיא דָארג

 -ירט ןטשרע םעד .ףמַאק-ןסַאלק ןופ גנַאלקּפָא ןטייוו ןוא

 סמכילע-םולש ןיא טַאהעג רעטַאעט רעד טָאה ףמוא

 עיסרעוו עטרעטיירבעגסיוא סעסענָארַא .פ) ?ןטַארקטסיר,

 יד ןעוועג ,בגא ,זיא סָאד .(?ןשטנעמ , רעטקַאנייא םעד ןופ

 טריסישזער טָאה רעדינש ָאנעב סָאװ ,עסעיּפ עטשרע

 "ןטורקער , זיא *ןטארקפאטסיר , ךָאנ .(1920) .ףעטרַא ןיא
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 -- ךָאנרעד ןוא ,גלָאפרעד רעטסערג רעד ןעוועג (1925)
 :"200,000, ,גנוריפפיוא םכילע-םולש עקירָאייייהד יד

 רענַאקירעמַא ןקיטייצטנייה םעד ןופ לַאפכרוד רעד

 -רַאפ ןופ , רעד ןוא טייז ןייא ףיוא לַאירעטַאמ

 רערעדנַא רעד ףיוא לַאירעטַאמ ןכע ןלמיטסקלָאפ ןקיטייצ

 רעד פשט רעקידנריקָאש ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה

 ןסָארדרַאפ טָאה ןכַאז *עטבעלעגּפָא, יד ןופ גלָאפרעד

 רעד יו רעקיניײװ טשינ ףעטרַא ןופ טניירפ עסיוועג

 ןעמַארד ערענָאיצולָאװער "עלעוטקַא, יד ןופ לַאפכרוד

 0 טשינ טָאה ףעטרפ רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע

 עו ןטימ קעװַא זיא ןוא םַארגָארּפ ןייז ןעמוקכָאנ טננק

 ר ןשיקלָאפ ןופ געוו ןטימ ,ןסימָארּפמָאק ןופ

 טליּפשעג טנָאקעג טוג ױזַא טקנוּפ ,סע טסייה ,טלָאװ סָאװ
 .סרעטַאעט עלעיצרעמָאק עכעלרעגריב ןיא ןרעוו

 ןוא ןסיזעט יד ןשיוצ זַא ,טשינ עגַארפ ןייק זיא סע

 .סיר רעשביה ַא ןעועג זיא ףעטרַא ןופ רַאוטרּפער םעד

 טימ ןצנַאגניא ןרעלקרעד טשינ ךיז טזָאל סיר רעד רעבָא

 טשינ ןבילקעגסיוא טָאהד ףעטרַא רעד זַא ,הנעט רעד

 רעד זַא ,הנעט רעד טימ רעד ,ןסעיּפ עקיסַאּפ ןייק

 ןףביײלק וצ סָאװ ןופ טַאהעג טשינ טָאה ףעטרַא

 ןיא תמא ךס  ַא ןַארַאפ .ךיז טייטשרַאפ ,זיא'ס

 ןופ לַאװסױא רעד זיא טייז ןיא ףױא .תונעט עדייב

 זיא סע ןעװ -- רענעגנולעגמוא ןַא ןעוועג לַאירעטַאמ

 :ןסעיּפ ערעסעב ןגירק וצ טייקכע"לגעמ ַא ןעוועג ָאי

 -עג ַא ןעוועג לַאװסױא רעד זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ערעדנַא ןייק טנַאה רעד וצ ןענייז סע לייוו ,רענעגנואווצ

 עטריטרָאּפמיא יד טלָאװ רעכיז .ןעועג טשינ ןסעיּפ

 -ָאג .ש ןופ) "ּפָאקרעּפוק םישזד, עסעיּפ *עשינַאקירעמַא,

 ןוא ןרעו טלעטשעג טרָאטעג טשינ לָאמנייק (רעניד

 קידלוש סָאמ רעשביה ַא ןיא ךיז טליפ רעביירש רעד

 טרָאטעג טשינ ךיוא רעבָא טָאה סע .(לַאװסיױא םעד ןיא

 ,"ןענישַאמ ןופ שיור ןיא , סרענרעשט .פ ןרעװו טלעטשעג

 -נעירָא רענ:קירעמַא, רעד ןופ קורד רעד טשינ ןעוו ןוא

 טלעטשעג טשינ אמתסמ עסעיּפ ענעי טלָאװ ,"עיצַאט

 .ןרָאװעג

 טרעקַאלפעג טייצ עסיוועג ַא טָאה סָאװ ,הקולחמ יד

 ןיק טשינ ןעוװעג זיא ןעּפטעלָארּפ ןוא ףעטרַא ןשיוװצ

 -טעלָארּפ רעד .עסייה ַא רעייז ביוא וליפא ,עקידתושממ

 טליּפש ןעמ יאמעלא ףעטרַא םעד ןפרָאװעגרתצפ טָאה ןעּפ

 ןסעיּפ עשידנע לסיוא עט כע לש  טרָאד

 -ָאוער ענעבירשעגיָאד יד ןופ רעסעב טשינ ןענייז סָאװ

 ןפרָאװעגרָאפ טָאה ףעטרַא רעד ;ןעמַארד ערענָאיצו"ל

 -יירש ערענָאיצולָאװער עגיה יד יאמעלא ןעּפטעלָארּפ םעד

 ןעּפטעלָארּפ רעד .רַאוטרעּפער ןטוג ןייק טשינ ןפַאש רעב

 -תשזבל-זל ַא יו ןעניד לָאז ףעטרַא רעד זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה

 ןופ ןעגנופַאש יד רַאפ עיצנַאטס-ריבורּפ ַא יו ,עירָאטַאר

 -טנעעג טָאהד ףעטרַא רעד ;  ןגרוטַאמַארד עשידיא עגנוי יד

 עגַאל עלעירעטַאמ עשיטירק-שינָארכ ,ערעווש יד זַא ,טרעפ

 ַאזַא טשינ םיא טביולרעד רעטַאעט-רעטעברצז םעד ןופ

 לסיב שביה ַא ןפַאשעג ךיז טָאה טַאטלוזער ןיא .סוסקול
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 טאש טי וא ףָא" ןעצ

 רענַאקירעמַא רערַאבגױט ןייק טשינ רעבָא ,"טולב סייה,

 .רַאוטרעּפער
 סעּפע זַא ,רימ ןעעז גנורַאפרעד ןופ טכיל רעד ןיא

 ףיוא עיצַאטנעירָא עמַאס רעד טימ רעמ רעד ןעװעג זיא

 עקיזָאד יד יװ ,קיטַאמעט רענַאקירעמַא רעקיטייצטנייה

 .ןרָאװעג ןענתגטשרַאפ ןוא טרילומרָאפ זיא עיצַאטנעירָא

 ,סרעטַאעט ּפָארּפײגַא עשידיא-טינ יד ןופ גנורַאפרעד יד

 לענש ױזַא ןענייז ןוא טילבעגפיוא קישַאר ױזַא ןבָאה סָאװ
 ן ָא ק | ע מ זַא ,ןזיועג טָאה ,ןרתאוועג טקלעוורַאפ

 ן לי 5 ש כ אר ט ש יו ר ע טַא ט ט ןיא

 רעילַאיצָאס רערָאװ רעד ןופ "גנַארד ןוא םערוטש, םעד
 ריא ,טרעוװ רַיא ,קפס ןָא ,טָאה עסעיּפ-ריטיגַא יד .טלעוו

 רעבָא .ןטייקכעלגעמ עשירעלטסניק עריא ןוא גנוקיטכערַאב

 יו םַאזקריוװ לָאמַא ףיוא ןייז טשינ ןָאק עסעיּפ-ריטיגַא יד

 "קי וו הוט ד א לכל רוט טג רעטַאעט

 ער ןשירעלטסניק, ןופ ןיז םעד יא ,ט י י ק כ ע ל

 רַאפ ץַאלּפ רעטכעלש ַא ללכב זיא עניב יד ."שזַאטרָאּפ

 -ניא עטרירטסוליא רעיושוצ יד ןבעג ןופ ,שזַאטרָאּפער

 סע רעדייא .ןפמַאק עלַאיצָאס עקידנפיול ןגעוו עיצַאמרָאפ

 טריזינַאגרָא טרעוו סע ןוא טסקעט רעד ןבירשעגנָא טרעוו

 טוג רעייז ןשינעעשעג יד ןיוש ןענייז ,גנולעטשרָאפ יד

 טנעמעלע רעד .ןעגנוטייצ יד ןופ םלוע םעד טנַאקַאב

 טביילב סע ןוא ,ןדנואוושרַאפ ןיוש זיא עיצַאמרפאפניא ןופ

 .עיצַארטסוליא ןופ טנעמעלע רעד זיולב

 עריא טימ ,עניב יד סָאװ ,עיצַארטסו"ליא יד ןוא

 -ַאעט-רעטעברַא ןַא ןיא ךָאנ טרפב) ןעלטימ עטצינערגַאב

 ןָאק (סנשָארג ןופ טעשזדוב ַא טימ טרירעּפָא סָאװ ,רעט

 ךיילגרַאפ ןיא קירעבַאלש ןוא ענרעזימ ןעזסיוא זומ ,ןבעג

 רעיושוצ יד סָאװ ,טייקכעלקריוו רעקידנזיורב רעד טימ

 רעכע"לנעזרעּפ ךרוד רעדָא ןעמונעגפיוא ןיוש יז ןבָאה

 -ַאב-סגנוטייצ עקידנענַאּפש יד ךרוד רעדָא גנורַאפרעד

 .ןטכיר

 זיא ?עיצַאטנעירָא רענַאקירעמַא, רעד טימ הרצ יד

 טָאה יז סָאװ ,גנושטייטסיוא עכעלבעטשכוב יד ןעווע

 ןרעסיוא ןזיירק יד ןיא ייס ןוא ףעטרַא ןיא ייס ןגָארקע;

 ןעמ .עיצַאטנעירָא ַאזתצ טנָאמעג קר ןבנתנה סָאװ ,ףעטרו

 ןפמַאק יד | ע ל ג י ּפ ש ּפ ָא ןגעו טדערעג טָאה

 ןעמ ןוא גָאטצ-טנייה ןופ סרעדורעג עשיטילָאּפ ןוא

 ןפמַאק ענעי | ר י צ ו ד ָא ר ּפ ע ר טניימעג טָאה

 ףיױא ןסעיּפ ןגעו טדערעג טָאה ןעמ .עניב רעד ףױא

 ,ןסעיּפ-ריטיגַא -- טניימעג טָאה ןעמ ןוא סמעט עלעוטקַא

 סע יו ,ןפוא ןקיבלעז םםעד ףיוא ןריטיגַא ןלָאז סָאװ

 -ָאיצולָאװער יד יצ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טריטיגַא טָאה

 יד ןלָאז ,סַאג רעד ףיוא סקיירטס בוא .סנתצינוי ערענ

 -סונָאב ַא ביוא .עניב רעד ףיוא ןייז ךיוא סקיירטס עקיבלעז

 -ירַא ךיוא שרַאמ-סונָאב רעד לָאז ,ןָאטגנישַאוו ןיא שרַאמ

 ,,סנָאשקיװע , בוא :רעטַאעט ןיא ןרעװ ןגָארטעגרעב

 ,ןסַאג יד ףיוא ןטָאיַאר-זייּפש עשירעמרצ=גפ ,ןשרַאמ-רעגנוה

 ןייז ךיוא סָאד ףרַאד ,עקירעמַא ןופ רעדלעפ ןוא ןרעווקס

 ףיוא ןוא סעיצַארטסנָאמעד ףיוא ביוא .עניב רעד ףיוא

 ןפרַאד ,ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער ןעגנילק סנייל-טעקיּפ יד
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 עניב רעד ףיוא ןרעה ךיוא ךיז ןעגנוזָאל עקיב"לעז יד

 סתקזד זיא סָאװ -- טינַא .רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ ַא ןופ

 ? רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ ַא רַאפ
 יב םוצ ,רענרעשט .פ טָאהד ןיז ןקיזָאד םעד ןיא

 ,עסעיּפ-קיירטס ַא ףיוא גנולעטשַאב ַא טליפעגסיוא ,ליּפש
 -קַארַאכ ַא עניב רעד ףיוא ןריצודָארּפער וצ ךוזרַאפ תא --

 ןיא .רעמענלייטנייא ענייז טימ קיירטס-לדָאנ ןשיסטירעט

 -עג טריצודָארּפער "שינעקירט , ןיא זיא ןיז ןקיבלעז םבעד

 -יפָארטסַאטַאק ַא ךָאנ רעמרַאפ ןופ טָאיַארדזייּפש ַא ןרָאװ

 רעד ףיױא זיא ןיז ןקיבלעז םעד ןיא .שינעקירט רעש

 ךוזרַאפ רענעגנולעגמוא ןַא ןרָאװעג טכַאמעג עניב-ףעטרַא

 ןענַארעטעוװ יד ןופ שרַאמ:סונָאב םעד ןריצודָארּפער וצ
 .1932 ןיא

 לתאצ ַא ןופ ענייא ןעוועג זיא עסעיּפ סרענרעשט

 רעדילגטימ סָאװ ,סעיצַארטסוליא-טייצ *עלעוטקַא, ענױזַא

 סָאװ ןוא ףעטרתצ םעד ןטָאבעגנָא ןבָאה ןעּפטעלָארּפ ןופ

 ןעוועג ןענייז סָאד .ןזיועגקירוצ יז טָאה ףעטרַא רעד

 טשינ ןעוועג ןענייז טכעלש ןוא ,גנולעטשַאב ףיוא ןסעיּפ

 רעד ןופ קיפיצעּפס יד .ןעגנולעטשַאב יד רָאנ ,ןסעִיּפ יד

 ,ןובשח ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טשינ זיא טסנוק-רעטַאעט

 עבט יד ןובשח ןופ ןרָאװעג טזָאלעגסױא ךיוא זיא'ס ןוא

 טריגַאער שטנעמ ַא יװ ןפוא רעד ,רעיושוצ םעד ןופ

 .עניב רעד ףיוא רָאפ טמוק סָאװ ,םעד ףיוא רעטַאעט ןיא

 -רתאפער וצ טמוק סע ןעװ זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ

 טימ ןרירוקנָאק טשינ עניב יד ןָאק ,טייקטכע רעשירָאט

 ןליּפש ןעגנוקנערשַאב עשינכעט ןוא טייצ : גנוטייצ רעד

 ףױא טשינ ךיוא ןָאק עניב יד .שזַאטרָאּפער-עניב ןגעק

 ןרעטיילסיוא יא ,שזַאטרָאּפער ןלַאיצָאס ןבעג יא ?שָאמַא

 -עג עלפ:יצָאס (ןריּפָאק טינ) ןריזיטַאמַארד ךעלקריוו ןוא

 -ַאמַארד ןוא גנודנעוורַאפ עשירעלטסניק יד .ןשינעעש

 לַאירעטַאמ ןלַאיצַאס ?ןעיור ,, ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיגרוט

 ףיוא טנייה ןופ ,ּפַאליּפַאכ ןרעװו טכיירגרעד טשינ ןָאק

 ךיז טלדנַאה סע ביוא ןוא ,טייצ טרעדָאפ סףאד .ןגרָאמ

 ןעלגיּפשּפָא ןגעוו ןייז טשינ דייר ןייק ןיוש ןָאק ,טייצ ןגעוו

 -עזיורב ענױזַא .טנעמָאמ םעד ןופ ןפמַאק עקידנזיורב יד

 רעייז ןוא ?טלַא , דלַאב ןרעו ייז זתנ ,עבט ַא ןבָאה ןשינ

 גנוטייצ יד .ןכורבסיוא עלַאיצָאס עיינ ןעמענרַאפ ץַאלּפ

 ןבָאה זומ רעטַאעט רעד ,גָאט ןופ סעיינ יד ןעגנערב ןָאק

 .ןפמַאק עלעוטקַא יד עגונב עיצַאטנעירָא-טיײצ רעדנַא ןַא

 רעדנַא ןַא ןיא ןפמַאק עקיבלעז יד ןזייוו זומ רעטַאעט רעד

 ָאד .שזפצטרָאּפער ןופ טקעּפסַא םעד ןיא טשינ ,טקעּפסַא

 רעדורעג רעד יו רעקיטכיוװ גנַאלקכָאנ רעד רשפא זיא

 -ער ןשירעפעש םבעד ןופ רַאטנעמָאק רעד זיא ָאד ,אפוג

 -כיר רעד יו רעקיטכיוו רשפא גרוטַאמַארד ןרענָאיצולפצוו

 ןיא גנופיטרַאפ יד זיא ָאד .גנוזָאל רעשיטילָאּפ רעקיט

 רעד ןופ זיורבעג רעד יו ,רעקיטכיוו רשפא ןשטנעמ םעד

 ןופ םזיל ַא ר ו ט ַא נ רעד .עיכיטס רעלַאיצָאס

 ,זָא-לטכורפ ױזַא טקנוּפ רעטַאעט ןיא יא ן| ע יי דיא

 רעד .הביבס ןוא ןעגנוריסַאּפ ןופ םזילַארוטַאנ רעד יו

 ןגעװַאב ייז ןוא ןשטנעמ ןדניצ ןָאק גנוזפ:ל רעשיטילָאּפ

 רעטַאעט ןיא גנוזָאל רעשיטילָאּפ רעקיבלעז רעד .עיצקַא וצ

 ,גנוקריו עקיבלעז יד ןבָאה טשינ רעבָא טעװ

 -טסואווַאב ַא ןפורסױרַא טעװו רע .,טרעקרַאפ רָאנ

 ,רעיושוצ יד ייב ןליוורעדיוו ןקיניזטסואווַאבמוא יצ ןקיניז

 ןבעל ןכעלקרױו ןיא ,תמא ןַא ףױא ןענייז סָאװ

 .גנוזָאל םעד טימ .םיכסמ

 ןיא ךעלגעמ ןוא קיטױנ ןענייז ןסעיּפ-ריטיגַא ,ָאי

 -נַא ןַא טימ ןייז טרָאד ףרַאד עיצַאטיגַא יד רעבָא ,רעטַאעט

 טכעלש .ענערַא רעשיטילגצּפ רעד ףיוא יו ,זדסונ רעד

 ,עיצַאטיגַא עטעקַאנ יד רָאנ ,עסעיּפ-ריטיגַא יד טשינ זיא

 טכעלש .גנוקעלּפטנַא עשירעלטסניק ןייק טינ טגנערב סָאװ

 ןוא עיונעג רעייז רָאנ ,ןעיידיא עשיטילָאּפ יד טשינ ןענייז

 ,יא טכעלש .רעטפאעט ןיא עיּפָאק עשירעלטסניקמוא

 טצלעמש ןוא סיוא טשינ טרעטייל גרוטַאמַארד רעד ןעוו

 ןרעייפ יד ןיא גנוזָאל םעד ןוא סיזעט םעד רעביא טשינ

 רעביא טביירש , רע ןעוו רָאנ ,טנַאלַאט ןשירעפעש ןייז ןופ

 .סיזעט םעד ןופ טסקעט םעד *גָאללַאיד ףיוא

 טלָאצעג רעגייטש ןייז ףיוא טָאה ףעטרַא רעד ,ללכה

 ןוא רעקילדנעצ יד יוװ ןיז ןקיבלעז םעד ןיא *טלעג יבר,

 ,ןענופעגסיוא טָאה רע .ןּפורג ּפָארּפ-טיגַא רעטרעדנוה

 רעשירעלטסניק וצ "געוו רעצרוק ,  ןייק ָאטשינ זיא סע זַא

 -עגרעביא ,"עיגָאלָאעדיא עקיטכיר, יד זַא ןוא גנופַאש

 -ָאיצולָאװער ןייק טשינ ךָאנ טפַאש ,גָאלַאיד ףיוא ןבירש

 -וטפאנ ַא ךיז טמוקַאב לַאפ ןטסעב ןיא .עמַארד ערענ

 ןטסגרע ןיא ,ןבעל ןכעלקריוו םוצ לעלַארַאּפ רעשיטסילַאר

 .קזוח ןוא יירעגהאז -- ךיז טמוקַאב לַאפ

 סָאװ ,רעביירש ענעי ךיוא ןבָאה טלעג-יבר טלָאצעג

 -גסיוועג ןוא קיטכירפיוא רעיײז -- טוװאורּפעג ןבָאה

 ןקיטייצ-טנייה ףיוא ןעגנולעטשַאב יד ןעמוקכָאנ --- טפַאה

 "ןענרעלטנַא, ןופ טנעמָאמ רעד .רַאוטרעּפער *ןללעוטקַא,

 -רעלרעד ןופ סעצָארּפ םבעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש

 יא ערענָאיצולָאװער יד ייס ןוא ףעטרא רעד ייס .ןענ

 ךרוד טנרעלטנַא לסיב שביה :צ ןבָאה רעביירש עשיד

 -ולָאװער ערעדנַא ןוא ףעטרַא םעד ןופ גנורַאפרעד רעד

 -שירפ יד ןפַאש ןופ טיבעג ןפיוא ןּפורג-רעטַאעט ערענָאיצ

 יז .עמַארד ערענתציצולָאװער עקיגָאט-טנייהד ,עקידלּפַאצ

 רעדנַא ןַא טָאה רעטַאעט רעד זַא ,ןענופעגסיוא ןבָאה

 סָאד יו ןושל רעדנַא ןַא ןוא גנוטייצ יד יו רַאדנעלַאק

 .לטעלב-גולפ

 טשינ שירעלטסניק ףעטרַא רעד טָאה ןגעווטסעדנופ

 -עיּפ-ריטיגַא רעשירעמַאכָאנ ,רעוויאנשצנ רעד וצ טגיילרעד

 "ער ןקיזָאד םעד ןיא טָאה וויטקעלָאק-רעליּפש רעד .עס

 -יֵגַא סרָאטױא םעד ןגָארט וצ ןעגנערב טזומעג רַאוטרעּפ

 -ני"לק-קיטכירפיוא ןוא ןטלַאטשעג עקידעבעל ךרוד עיצַאט

 ךָאנ טרפֿב ,ןשטנעמ עקידעבעל ןליּפש .דייר עקידנעג

 ןופ טנַאקַאב יײז טימ זיא רעישוצ רעד סָאװ ענױזַא

 עגנוי רַאפ בַאגפיױא ערעװװש ַא זיא סָאד -- ןבעל ןתמא

 ןופ ןשטנעמ ןלעטשרפאפ זיא רעגנירג ךס ַא ..רעליּפשיוש

 זיא רעגנירג ךס ַא ;טייצ ןוא הביבס רענעסעגרַאפ ַא

 -מערפ ,רעדנעל עדמערפ ןופ קיטָאזקע רעד ףיוא ןליּפש וצ

 ,עטנתצקַאב ןזייו וצ לוע רעד .ןּפיט עדמערפ ,ןסַאלק עד

 עכעלצינ ַא ןוא ערעווש ַא ןעוועג זיא ןּפיט עקידעבעל
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 ןבָאה ןּפיט ענעי ףיױא  .ויטקעטלָאק-ףעטרַא ןרַאפ לוש
 יד סָאמ רעסַורג ַא ןיא טנרעלרעד- ןוא טנרעלעג ךיז יז

 םעד ןצנַאגרעד ןופ .גנורעדליש-רעטקַארַאכ ןופ טסנוק

 ןופ ,"טסקעט-רעטניה, םענעגייא ךרוד טסקעט סרָאטױא

 יז ןוא ןלוקסומ ןוא טוה טימ סעמעכס-ןשטנעמ ןעיצַאב
 רעד טָאה ךיוא .טייקיטכירפיוא ןופ םעטָא ןַא טימ ןכוהַאב

 ַא יו ןליּפש וצ טייהנגע"לעג ַא ןגָארקעג ָאד וויטקעלָאק

 -מעטָאנײא ןַא יו עסתאמ יד ןלעטשרָאפ וצ ןוא עסַאמ

 סָאטַאּפ רערענָאיצולָאװער רעד .דלעה ןשיטַאמַארד ןקיד

 ןגָארקעג לָאמטּפָא ףעטרַא ןיא טה דלעה-עסַאמי םעד ןופ

 -רעטקַארַאכ ַא ןרָאװעג זיא ןוא קורדסיוא ןכעלרעה ַא

 .ליטס-ףעטרַא םעד ןופ ךירטש

 -ַאטיגַא רעטקישעגמוא רעד טָאה לכה-ךס ןטצעל ןיא

 יד ףױא גנוקריו עטוג ַא טַאהעג ךיוא רַאוטרּפער-עיצ

 .רעגפאל ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא רעביירש עשירעפעש
 עגונב טנרעלעג לסיב שביה ַא ײז ןבָאה ןתועט יד ןופ

 ןשיטַאמַארד ןופ טייקיטכיו רעד עגונב ,עיגרוטַאמַארד

 -ייטש רעדָא ןשיטסיצילבוּפ וצ ץַאזנגעק ןיא) לַאירעטַאמ

 -טנייה ףיױא עיצַאטנעירָא רעד עגונב ךיוא ןוא (ןשירעג

 טייקיטייצטנייה ןוש טרעװו טציא .קיטַאמעט רעקיטייצ

 ,ןיוש טייטשרַאפ ןעמ .רעפיט ןוא רעטיירב טשטייטעגסיוא

 ןָאק טייצ רעזדנוא ןופ עמַארד ערענָאיצולָאװער ַא זַא

 -טנַא זומ רָאנ ,גָאט ןופ ןשינעעשעג יד ןפיולכָאנ טשינ

 זיא סָאװ ,ע"לַאטנעמ:םזדנופ ןוא עכעלטנזעוו סָאד ןטלַאה

 ןופ ןטקעּפסַא יד ,עכתצּפע רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 -דנעטשמוא ןוא קילעפוצ טשינ ןענייז סָאװ ,ףמַאק-ןסַאלק

 רַאפ ןרָאװעג רָאלק ןיוש זיא סע .לַאטנעמַאדנופ רָאנ ,ךעל

 -וטיס עשיטַאמַארד יד זַא ,רעביירש ערענָאיצולָאװער יד

 עמַארד רעקיטייצ-טנייה ַא ןיא סעיזילָאק יד ןוא סעיצַא

 קיגָאל רעשירעלטסניק רעד ןפרָאװרעטנוא ןייז ןפרפ:ד
 ."ןבעל ןתמא , ןופ קיגָאלמוא רעד יו רעכיג ,עמַארד ןופ

 ןופ גנורעדליש רעד טימ ,רעטקַארַאכ טימ ךיוא ױזַא

 ןייז לָאז עמַארד יד סָאװ ,ןשטנעמ עכעלביולג ןוא עתמא

 .ייז רעסיוא יו רעכיג רעטקַארַאכ רעייז ןיא טלצרַאװרַאפ

 ןופ גנוסַאפפױא רעטרעטיירבעגסױא רעד טָא קנַאד ַא

 -רַא רעד טעװ רַאוטרּפער ןרענףאיצולָאװער ?ןלעוטקַא;
 -ַאמַארד ע"לופטרעוו ןגירק אמתסמ טייצ רעד טימ ףעט

 -טנייה ןוא רענַאקירעמַא ןפנ טימ אקווד ןטסקעט עשיגרוט

 -ייר יד יװ סָאמ רעד ןיא ןוא .עיצַאטנעירָא רעקיטייצ

 ןופ ןענַאטשעג רעהַא זיב ןענייז סָאװ ,ןגרוטַאמַארד ערעפ

 ,ףעטרַא םוצ קרעוװ ערעייז ןעגנערב ןלעװ ,סנטייוו רעד

 -עב ַא ןבָאה רעביירש ענערַאפרעד רעקינייװ יד ןלעוו
 עשינכעט יד טימ ךיז ןענָאקַאב וצ טייהנגעלעג ערעס
 -רוטַאמַארד םעד טימ עיגרוטַאמַארד ןופ ןעמעלבָארּפ

 עטיובעג-טוג ןופ ןרעטסומ עקידעבעל טימ ןוא ךַאפ ןשיג
 .ןסעיּפ

 -ָאװער ןופ רַאוטרעּפער רעד
 -ָאר רערענָאיצולָאװער ןוא טייהנעגנַאגרפאפ רערענָאיצול
 ךיוא טָאה ןוא ףעטרַא ןיא לזמ רעמ טַאהעג טָאה קיטנַאמ
 .ליטס-ףעטרַא שבעד ףױא ןרוּפש עפיט טזָאלעגרעביא
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 זיא עירָאגעטַאק רעקיזת:ד רעד ןופ עסעיּפ עטסעב יד

 -ףעטרַא רעד .(1932) "טרעקעל שריה, סווָארינשוק .א

 לָאמ ןטשרע םוצ "טרעקעל שריה, ןיא טָאה וויטקעלָאק
 ןעגנוביא יד .טעברַא עלעודיווידניא עפייר ןזיװעגסױרַא
 ןוא ?ןענישַאמ ןופ שיור ןיא ,, ןופ שזַאנָאסרעּפ םעד ףיוא
 ןיא ךיוא שטָאכ .טסיזמוא ןעוועג טשינ ןענייז *שינעקירט,

 רָאג ןיא ןעוועג ןענָאזרעּפ יד ןענייז עמַארד סווָארינשוק
 עטמיטשַאב ןופ רעגערט -- שיטַאמעכס סָאמ רעסיורג ַא
 -ַאודיוװידניא יװ רעכיג ןעגנומיטש עלַאציָאס ןוא ןעיידיא

 -נופ רעליּפש-ףעטרַא יד ןבָאה -- סרעטקפארַאכ עטריזיל
 ןוא טײקטכע עפוטש עשביה ַא טכיירגרעד ןגעווטסעד
 יד ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענייז ייברעד .גנוריזילַאודיווידניא
 עשירַאצ ןופ רעגערט יד ,ןענָארעּפ ע ש י נ ע צ ס
 רעטלוב ןוא רעלעה סױרַא ,ןרוגיפ-רעגייטש יד ןוא ןרידנומ

 -רעסיוא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאהד סָאװ ,רעטעברַא יד יו

 רעטעברַא יד ךיוא רעבתא .רעקטַארַאכ ןופ םינמיס עכעל
 :-עג טשינ ,ךעלנעזרעּפ ,ךעלשטנעמ ,קידתמא סױרַא ןענייז
 .גנוטלַאטשעג רעייז ןופ טײקשיטַאמעכס רעד ףיוא טקוק

 ,קיטנַאמָאר רערענָאיצולָאװער ןופ עסעיּפ עטשרע יד

 טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,"ןיווטָאב ילתפנ, סעקרָאיװעװ .א

 ןעוועג זיא ,(1929) *רעיוט םייב,, ךָאנ דלַאב טריפעגפיוא

 טדערעגּפָא ןיוש ,ליּפשיוש ןופ טרּפ ןיא םירָא ןוא סנצ:לב

 ןיטולחל ךיז טָאה סו ,ישזער רעקידהנושמ רעד ןופ

 ןעוועג זיא רָאסישזער רעד) לַאירעטַאמ םוצ טסַאּפעג טשינ

 טהצה רעטעּפש רָאי יירד עּפַאנק טימ .(עשַאב ָאשזד םע

 לענש יו "טרקעל שריה, ןיא ןזיװַאב וויטקעלָאק רעד

 ןיא ייס ןרָאװעג זיא רע ףייר יו ,ןסקָאװעגסיױא זיא רע

 -יווידניא ןופ טרּפ ןיא ייס ןוא ליּפש-לבמַאסנַא ןופ טרּפ

 ,גנופַאש רעלעוד

 םעד ןיא קרָאי וינ ןיא ןעוועג טשינ זיא רעביירש רע
 -פיוא טָאה ףעטרַא רעד ןעוו ,1932:1922 רָאיײרעטַאעט
 רעד, סעקרָאיװעוװ ןוא "געט ריפ, סלעינַאד טריפעג
 -עגנָא ןענייז סָאװ ,ןסורג יד ןופ רעבָא ,"טנערב ּפעטס
 עדייב ןיא זַא ,קיטנָאק ןעוועג זיא ,סנטייוו רעד ןופ ןעמוק
 -טסניק ןקידרעטייוו טנכייצרַאפ רע"ליּפש יד ןבָאה ןסעיּפ
 ספאוו ,"רעטינש , סוועיל דניקסיז ןיא .טירשרָאפ ןשירעל
 -ָאר ערענָאיצולתשווער עירָאגעטַאק רעד וצ ךיוא טרעהעג
 טימ רעדנואוו ןָאטעגפיוא שממ ףעטרַא רעד טָאה ,קיטנַאמ
 -ַארד רעד סָאװ .סעירָאגעטםזק עלַאיצָאס ןוא סעמעכס יד
 .ןשטנעמ עקידעבעל טָאטשנָא ןבעגעג טָאה גרוטַאמ

 רעד טָאה ןעגנופַאש עשירעליּפשיױוש עטספייר יד

 רתגעי, ןסעיּפ ייווצ סיקרָאג ןיא ןזיועגסױרַא ףעטרַא

 זיא'ס .(1925 ןוא 1924) "װעיַאגיטסָאד , ןוא ?וועשטילוב

 עטסעב יד ןעוועג ךיוא ןענייז סָאד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא

 -סיימ סיקרָאג .גנורעדליש-רעטקַארַאכ ןופ טרּפ ןיא ןסעיּפ

 ערעדנַא עלַא טמעשרַאפ ןוא טשוטרַאפ טָאה טפַאשרעט

 טדערעג ןבָאה טרָאד .רַאוטרּפער-ףעטְרַא םעד ןיא ןסעיּפ

 יײז ןיא טָאה רעביײרש רעד סָאװ ,סָאד טשינ ןשטנעמ

 רעייז ןופ ןעמוקעג ןענייז דייר יד רָאנ ,טדערעגניירא
 יד ןענייז טרָאד .רעטקַארַאכ רעייז ןופ ,תוהמ םענעגייא
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 טקנוּפ ,רעקטַארַאכ םעד ןיא ןטכָאלּפרַאפ ןעוועג סעיצַאוטיס

 רעד ןיא טלצרָאװעגניײא ןעוועג זיא רעטקַארַאכ רעד יװ
 "יב םעד ףיא .טייצ רעד ןיא ןוא הביבס רע"שַאיצָאס

 ויטקעלָאק-ףעטרַא רעד טָאה ןסעיּפ סיקרָאג ןופ :ליּפש

 . םםעד ןיא טלעפעג טייצ עצנַאג יד טָאה'ס סָאװ ,טליפרעד
 עשירעלטסניק יד טלעפעג טָאה'ס :רַאוטרעּפער-ףעטרַא

 ךיז ןבָאהד רעליּפש-ףעטרַא יד .ןשטנעמ םעד ןופ טייקטכע

 טימ "טסעב רעייז , ןָאטעג ןוא טרעטַאמעג טייצ עצנַאג יד

 דייר סרָאטױא םעד ןופ טכַאמעג -ןענָאזרעּפ ענעריּפפצּפ

 יז ןבָאה ןיקרָאג יב טשרע .עמעכס סרָאטױא םעד ןוא

 ןופ בַאגפיוא ערעווש-קידארומ יד ןוא דיירפ יד טליפרעד

 יײז .סרעטקַארַאכ עטריזילַאודיוװידניא-ףיט ן"קעטשרָאפ

 ןוא עקידריוו ַא ןבעגעג לַאירעטַאמ ןקיטכערּפ םעד ןבָאה

 -רעקרַאפ עקידתמא-קידנלַארטש ַא -- ןלַאפ עכעלטע ןיא
 ןעוועג טרּפ ןקיזָאד םעד ןיא זיא "וועיַאגיטסףאד , .גנורעּפ

 עטצעל יד שטָאכ "וועשטילוב רָאגעי, יו רעסעב ךס ַא

 .רעטקַאּפמָאק שיטַאמַארד ןעוועג זיא עסעיפ

 -ער, ,ןטפארקָאטסיר,) ןסעיּפ עשיקלָאפ יד ןיא = |
 ןעוועג ליּפשיוש ןופ טנעמָאמ רעד זיא .(*200000, ,"ןטורק

 ,ליפ ױזַא ףיוא ישזער ןופ טנעמָאמ םעד ןפרָאװרעטנוא

 טימ שזַאנָאסרעּפ רעטרזיליטס ַא ןעמוקַאב .ךיז טָאה סע זַא

 -נַא עכעלריקליו טעמכ ןוא ןעגנוטלַאטשעג עכעלטסניק

 ןטסקיטכיוו םוצ רימ ןעמוק ָאד ןוא .סעיציזָאּפמָאק-לבמַאס

 ןופ ליטס םעד טמיטשַאב טָאה סָאװ ,טנעמעלע ןוויטקעיבוס

 -טסניק רעד ןוא דָאטעמ ןשירהצסישזער םעד ּוצ ,ףעטרַא

 .רעדיינש ָאנעב ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעשירעל
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 רָאסישזער ןופ טעברַא יד

 רָאסישזער ַא ןופ טעברַא יד
 ןופ טסקעט שבםענעבירשעג םעד ןצעזרעביא ןיא טײטשַאּב
 םעד ןיא .רעטַאעט ןופ ךַארּפש רעד ףױא עסעיפ ַא
 ַא ןיא עסעיּפ ענעריּפַאּפ יד ןעלדנַאװרפצפ ןופ סעצָארּפ
 -ָאק רעד רָאסישזער רעד זיא גנולעטשרָאפ רעקידעבעיל
 רעטסקיטכיוו ןייז .רעטַאעט ןופ תוחוכ עלַא רעביא רידנַאמ
 עטסקיטכיוו ןייז .טסקעט סרָאטױא םעד זיא לַאירעטַאמ
 -רַאטימ ענייז .רעליּפשיױוש רעקידעבעל רעד -- גייצעג
 סָאװ ,רָאטַארָאקעד רעד ןענייז ןטנַאנעטײל ןוא רעטעב
 יד ןעוו --- ןוא ,גנולעטשרָאפ רעד רַאפ םַאר יד טּפַאש
 -סײמ-ץנַאט ןוא רעקיוומ רעד -- סָאד טְרעדָאפ עסעיפ
 -ירטקעלע רעד זיא ןעגנוריפפיוא עטריצילּפמָאק ןיא .רעט
 .רָאסישזער םעד ןופ רעטעברַאטימ רעקיטכיוו ַא ךיוא רעק

 . זיא'ס זפא ,ןסייו רעטַאעט ןיא רעיושוצ עלַא טשינ

 רעד ןיא .רָאסישזער ַא יװ ,שינעפעשַאב ַאזַא תאד ללכב

 רעד ףיוא .לָאר ןייק טשינ רע טליּפש אפוג גנולעטשרָאפ

 ,יד וליפא ןוא .רעליּפשױוש יד זילב ןעמ טעז עניב

 ,רעטַאעט ןיא ךַאז עקיטיונ ַא זיא ישזער זַא ,ָאי ןסייוו סָאװ

 רעד ןגעוו ןובשח ןרָאלק ןייק ןבעגּפָא טשינ ךיז ןענָאק

 ןעמ טקרעמַאב ישזער .רָאסישזער םעד ןופ בַאגפיוא

 -קעּפס יד ואוו ןעגנולעטשרָאפ ענױזַא ןיא ךעלטנייוועג

 ךיז טפרַאװ ליּפש רעד ןופ טייז עשינעצס ,ערעללוקַאט

 -מוא ןענייז סענעצסנפאזימ יד ואוו ; ןגיוא יד ןיא קרַאטש

 ןענייז רעליּפשיוש ןופ ןעגנוריּפורג יד ואוו ,עכעלטנייוועג

 עשינעצס ענעדיישרַאפ ואוו ,לעניגירַא ןוא ךעלדליב

 -ױש יד ואוו ןוא ,קורדנייא ןרעדנוזַאב ַא ןכַאמ ןטקעפע

 ,חסונ ןשיטסילַארוטַאנ םעד ןיא טשינ ןליּפש רעליּפש

 ,ןעגנוגעווַאב ,ןטסעשז עכעלטנייוועגמוא ,ענדָאמ ךרוד רָאנ :

 .סעיצַאנָאטניא

 רעדיינש ָאנעב

 עלעוזיוו יד זַא ,טשינ ןפוא םושב רעבָא טסייה סָאד

 .עטסקיטכיוו יד זיא ישזער ןופ טייז ערעלוקַאטקעּפס ןוא

 -ַאנ; ץנַאג עניב רעד ףיוא ןעזסיוא ןָאק גנולעטשרָאפ ַא

 ךעלרעטילפ ערעלוקַאטקעּפס םוש ןייק ןבָאה טינ ."ךעלריט

 ,טרעקרַאפ ןוא .טריסישזער שירעטסיימ ןייז ךָאד ןוא

 טימ *לקַאטקעּפס, ךס ַא ןבָאה ןָאק גנולעטשרָאפ ַא --

 ןפלָאהַאבמוא ןייז ךָאד ןוא "ןטקעפע, ןוא ןצנוק ךס ַא

 .טייז רעשירָאסישזער רעד ףיוא

 זיא רָאסישזער םעד ןופ בַאגפיא עטסקיטכיוו יד

 ה ע לי פ ש יו ש י ד ך ר ו ה ןגיהקוצסיהצ

 ןוא עסעיּפ רעצנַאג רעד ןופ גנושטייטסיוא עקירעהעג יד

 ױזַא יו ,ןפוא רעד .ן"לָאר ןוא ןטנעמָאמ ערעדנוזַאב ןופ

 -רָאפ ַא ןיא רעליּפשיוש םעד סא טצונ רָאסישזעד ַא

 םעד ןופ ליטס םבעד ןיא עטסקיטכיוו סָאד זיא ,גנולעטש

 ןיא ןעגנוטכיר ןוא ןלוש ענעדיישרַאפ יד .רָאסישזער

 -טּפױה רערעדנַא רעד ןופ ענייא ךיז ןדיישרעטנוא ישזער

 ןייז וצ רתצסישזער םעד ןופ גנואיצַאב רעד ןיא ךעלכעז

 ייווצ ןייז ןענָאק ָאד .רעליּפשיוש םוצ ,גייצעג ןטסקיטכיוו

 ןוא טכַארטַאב רָאסישזער רעד רעדָא :ןעמערטסקע

 סָאװ .,טַאמָאטױא ןֹוא יו רעליּפשיוש םעד טלדנַאהַאב

 רעדָא ;בַאגפיא ענעי יצ יד ןריפכרוד שינַאכעמ ףרַאד
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 סָאװ ,רעפַאשטימ ַא יו רעליּפשױש םעד טכַארטַאב רע

 -כרוד גנובעלרעביא ןוא קורדסיוא ןכעלרעניא ךרוד ףרַאד

 ןשיוצ .עיידיא סרָאטױא םעד ןוא סרָאסישזער םעד ןריפ

 ךס ַא ָאד ןענייז ישזער ןיא ןעמערטסקע ייוװצ יד טָא

 -רעסיוא ןופ סעיצ;שניבמָאק עכעלגעמ ךס ַא ,סעיצַאדַארג

 ףיױא ךעלגעמ זיא סע .קורדסיוא ןכעלרעניא ןוא ןכעל
 -עט עקיטכירפיוא רעליּפשיוש ןופ ןגירקוצסורַא להצמַא

 ,"ןכעלריטַאנ-טינ, ַא ןוא גנופַאש-רעטקַארַאכ עטכע ,רענ

 ןטמערופעג-גנערטש ןוא ןטרילָארטנָאק ַא -- טסייה סָאד

 ןליּפש וצ ךע"לגעמ זיא סע .קורדסיוא ןכעלרעסיוא

 ךיז טייצ רעקיבלעז רעד וצ ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ עתמא

 -עגסיוא ,*שילַארטַאעט, רעייז עניב רעד ףיוא ןעמענַאב

 -עבעל םעד ןופ תמא רעד .?ךעלריטַאנמוא , ,טריטשומ

 תמא םעד טימ טנהאה ןיא טנַאה ןייג ןָאק ןשטנעמ ןקיד

 .רעטַאעט ןופ

 ילַארטַאעט ַא ןיא ןגיוצרעד ךיז טָא רעדיינש ָאנעב

 -כיילג ןרָאװעג טלעטשעג זיא ּפתארט רעד ואוו ,לוש רעש

 -טַאעט םעד ףיוא ןוא תמא ןכעלשטנעמ םעד ףיוא קיטייצ

 עסיורג ייוצ רעטנוא טנרעלעג טָאה רע .תמא ןשילַאר

 ןוא יקסווַאלסינַאטס ,טסנוק-רעטַאעט רעד ןופ סרעטסיימ

 זיא רעכלעוו) וָאגנַאטכַאװ רעלַאינעג רעד  .וָאגנַאטכַאװ

 גנַאגוצ ןייז ןיא טָאה ,(רתאי 28 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג

 םםעד ןוא דָאטעמ םעד ןעמונעגנָא גנולעטשרָאפ ַא וצ

 עגונב יקסווַאלסינַאטס רערעלל ןלפצינעג ןייז ןופ ּפיצנירּפ

 ןוא ןעגנובעלרעביא עטכע רעליּפשיוש םייב ןפורסיורַא

 רעבָא ךיז טָא וָאגנַאטכַאװו .קורדסיוא ןכעלשטנעמ ןטכע

 רעד ױזַא יו ,עגַארפ רעד רעביא רערעל ןייז ןופ טדיישעצ

 -רעביא עטכע ענייז קורדסיוא םוצ ןעגנערב לָאז רעליּפשיוש

 עיצָאמע עטכע יד זַא ,טלַאה יקסווַאלסינַאטס .ןעגנובעל

 םעד ,ןָאט םעד ןריטקיד אליממ רָאיטקַא םעד ןיוש טעװ

 טָאה וָאגנַאטכַאװ .ןליּפש ןייז ןופ םטיר םעד ,טסעשז

 ןייז ןבעגּפת: טשינ ךיז רָאט רָאיטקַא רעד זַא ,ןטלַאהעג

 -נָאק יז זומ רע רָאנ ,ןפוא ןשיאייכיטס ַא ףיוא עיצָאמע

 -ָאפ יקסווַאלסינ::טס .ןרעטייל שירעלטסניק ןוא ןרילָארט

 -נַאטכַאװ ,עניב רעד ףיוא גנומענַאב עכעלריטַאנ טרעד

 רעדָא טקירדעגסיוא עיצָאמע עתמא טרעדָאפעג טָאה ווָאג

 ןדייב ייב .גנומענַאב רעשילַארטַאעט ךרוד טלייטעגטימ

 ןופ טמוק סָאװ ,ןָאט רעקיטכירפיוא רעד קיטכיוו זיא

 ,טנעקרענהא ןבָאה עדייב .גנובע"לרעביא רעקיטכירפיוא

 עטרעטיילעג ַא ןייז ףרַאד גנובעלרעביא סרָאיטקַא םעד זַא

 -טסואווַאב סָאמ רעסיוועג ַא ךרוד ןרעוו טיי"לגַאב ףרַאד ןוא

 יקסװַאלסינַאטס תעב רעבָא .ךיז רעביא לָארטנָאק ןקיניז

 עקידנעטשלופ ַא עניב רעד ףיוא ןפתצש וצ טכוזעג טָאה

 זיולב טכוזעג וװוָאגנַאטכַאװ טָאהד ,ןבעל ןתמא ןופ עיזוליא

 -טַאעט ךרוד טריזילַאער ,ןשטנעמ עטכע ןופ עיזוליא יד

 ,ןווָאגנַאטכַאװ טול טָאה רעטַאעט ןוא .ןעלטימ עשילַאר

 םענעגייא ןַא ,טייקכעלביולג ענעגייא ןא ,קיגָאל ענעגייא ןַא

 טשינ ףרַאד עניב יד .תמא ןכעלרעניא ןוא ןכעלרעסיוא

 ַא ןייז ףרַאד יז רָאנ ,"ןבעל קיטש;, ַא יװ ןעזסיוא אקווד

 רעד  ,סָאטַאּפ ,גנונתצּפש .,עיצָאמע .רעטַאעט קיטש

 ןופ חוכ-ביירט רעד זיא סהאד -- טסייג ןופ רעטַא"לפ
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 ףשעש הא .שָא*" ןעבצ '

 רעד סָאװ ,ןעמרָאפ עשינעצס יד רעבָא ,ליּפש-רעטַאעט ַא

 ןענייז ,עניב רעד ףױא טגירק קורדסיוא רעלענָאיצָאמע

 רעד טשינ ןוא רעטַאעט ןופ עבט רעד ןפרָאװרעטנוא

 רעסיורג ַא זיא ןבעל עתמא סָאד ."ןבעל ןתמא, ןופ עבט

 .קורהסיוא ןכעלרעניא ןטכע וצ טמוק סע ןעװ ,רענגיל

 ןייא ןיא רעדיינש ָאנעב טלַאה ,רעטַאעט ןופ בַאגפיוא יד

 סע ןוא ןבעל ןופ עקסַאמ יד ןסײרוצּפָארַא זיא ,ןהנעט

 .קינייװעניא ןופ ןקעלּפטנַא

 -רָאפ עטסלופטנַאלַאט יד ןופ רענייא זיא רעדיינש

 -רַאפ טָאה וװוָאגנַאטכַאװ סָאװ ,עיציד::רט רעד ןופ רעצעז

 ןקרעמַאב סָאװ ,יד .טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא טצנַאלפ

 עשינעצס יד עכעלרעסיוא יד זיולב ןרעדנואווַאב ןוא

 ןרעדנואווַאב ןוא ןקרעמַאב ,ישזער סרעדיינש ןופ ןכירטש

 -עש עטסקיטכיוו ןייז .ליטס ןייז ןופ ץכעלתאש יד זיולב

 ףיוא ןבָארּפ יד ייב ךרוד רעדיינש טריפ טעברַא עשירעפ

 ןוא שיט םורַא ןציז רעליּפשיוש יד ןעװ ,עסעיּפ ַא

 ןייז טשינ לָאז סע יװ קידנצנעלג .ןלָאר ערעייז ןענעיילל

 -יבש רעטנוא עסעיּפ ַא ופ ג נ ו ר י נ ע צ ס יד

 רעליּפשיוש יד טימ טעברַא ןייז רעבָא זיא ,ישזער סרעד

 ןלענָאיצָאמע ןטכע ןעגנערבסױרַא ןופ טיבעג שנעד ףיוא

 ןשירָאסישזער ןייז ןיא עטסקיטכיוו עמַאס סָאד ,קורדסיוא

 זיולב טשינ ףעטרַא ןופ רָאסישזער רעד זיא ָאד .דָאטעמ

 רעיוב ןוא רעיצרעד ,רערעל ַא רָאנ ,ןסעיּפ ןופ רעלעטש ַא

 יד טנרעלעג רעליּפש-ףעטרַא יד טָאה רע .ןרָאיטקפז ןופ

 ןפורסיורַא ןופ קינכעט עטריצילּפמָאק ןוא ערעווש רעייז

 ןוא ןרילָארטנתאק ןליפעג יד ןוא ןליפעג עתמא ךיז ייב

 ןקיזָאד םעד ןיא .גנופַאש רעקיניזטסואווַאב ךרוד ןעמערופ

 ,םוידוטש ַא ןעװעג לָאר עדעי ןוא עסעיּפ עדעי זיא ןיז

 ןרָאװעג עסעיּפ רעדעי טימ ןענייז רעליּפש-ףעטרַא יד ןוא:

 תמא ןכעלשטנעמ רעמ טכַארבעגניײרַא ןבָאה ןוא רעפייר

 -גוא וויטקעלָאק-ףעטרַא רעד ביוא .ןעגנופַאש ערעייז ןיא

 ,ןּפורג רעטַאעט ערעדנַא ןופ סעּפע טימ ךיז טדיישרעט

 .קורדסיוא ןופ טייקיטכירפיוא רעד טימ דָארג סָאד זיא

 ענייא זיא ?ןלעטשנָא ןכַאמ , ,"ןטקע, ,"רעטַאעט ןליּפש;

 עכעלריטַאנ יד .ןרעדיינש ייב דניז עטסכעלטיוט יד ןופ

 "געוו ןצרוק , םעד ןכוז וצ זיא רָאיטקַא ןַא ייב ץנעדנעט

 ףיוא ,ןָאט ןקיטרַאפ ַא ףיוא קידנטייר ןצעזקעווג: ךיז ןוא

 .=לעטשנָא "ןקרַאטש, ַא ףיוא ,טסעשז ןרעלוקַאטקעּפס ַא

 רעליּפשיוש ַא טריטנַאלַאט רעדָא ןרַאפרעד רקעינייוו סָאװ

 ,ןטקע, וצ גנוגיינ יד םיא ייב זיא רעקרַאטש ץלַא ,זיא

 -ףעטרַא םייב טָאה רעדיינש ָאנעב ."רעטַאעט ןליּפש, וצ

 ןיא טָאה ןוא גנוגיינ יד טָא טלצרָאװעגסיױא וויטקעלהק:ק

 -ַאב רעקיטכירפיוא ןופ קיטע יד טצנַאלפרַאפ רעליּפש יד

 .בַאגפיוא רעייז וצ גנואיצ

 סרעדיינש ָאנעב טימ טנַאקַאב זיא סָאװ ,םםענייא רַאפ

 טרעה ןעמ סָאװ ,ןעגנוניימ יד ענדָאמ רָאפ ןעמוק טעברַא

 ןופ רָאסישזער א זיא רעריינש זַא ,ןזיירק עסיוועג ןיא

 -נוא עלַא ןליּפש רעליּפש-ףעטרַא יד זַא ,ןצנוק עשינעצס

 ןרָאיטקַא יד טריטשומ רעדיינש זַא ,לפייפ סרעדיינש רעט

 ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא סָאד .סעקלַאיל עשינַאכעמ יװ

 -נַאכעמ ךרוד טשינ .ליטס ןוא דָאטעמ סרעדיינש ןופ
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 םעד ןגלָאפ שיטַאמָאטױא ךרוד טשינ ,גנוריטשומ רעש

 עקיטפערק ןסקָאװעגסױא ףעטרַא ןיא ןענייז רָאסישזער
 -עלטסניק רעדנַא ןַא רעטנוא .רעלטסניק עלעודיווידניא

 יז ט"לתאוו ןעמ ןעו רעדָא -- טּפַאשרעריפנָא רעשיר
 יד ןטלָאװ -- טלָאװעג ךיז טָאה יז סָאװ ,ןָאט טזָאלעג

 ןסקָאװרַאפ וויטקעלָאק-ףעטרַא םעד ןופ ןטנַאלפג;ט עגנוי

 -סַאבמָאב ןופ ,טײקשירָאיטקַא ןופ זָארג-דליוו טימ ןרָאװג

 םעד טיהעגנייא טָאה רעדיינש םתאנעב .ןלעטשנָא ןוא קיט

 רע ,ויטקעלָאק-ףעטרַא םעד ןופ ןליּפש םעד ןיא תמא

 ,טסנוק רעייז ןופ קיטע יד רעליּפש יד טליײטעגטימ טָאה

 -עטַאמ םםוצ גנואיצַאב עכעלטנערָא יד ,ללכב טסנוק ןופ

 -פיוא טָאה רערעל רעד רעדיינש .ןילַא ךיז וצ ןוא לַאיר

 רעדינש יװ רעמ וויטקעלָאק-ףעטרַא םעד רַאפ ןָאטעג

 .עניב רעד רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה ןסעיּפ ןופ רעלעטש רעד

 רעדיינש ָאנעב זַא ,קיטכיר טשינ ןיטו"לחל זיא סע

 .חסונ רעדָא ּפמַאטש ןטמיטשב ַא טימ רָאסישזעד ַא זיא

 ,ןווָאגנ:טכַאװ ?טריּפָאק , רעדיינש זא ,ןגָאז רעגניצ עזייב

 טָאה רע לייוו ,ןריּפָאק טשינ ךיז טזָאל ווָאגנַאטכַאװ רעב תא

 עשינַאכעמ םוש ןייק ,ּפמַאטש םוש ןייק טזָאלעגרעביא טשינ

 -יילעגסיוא טָאה וָאגנַאטכַאװ .ןָאלבַאש רעדָא עלומרָאפ

 -ַאעט ןיא ּפ י צ ניר ּפ | ש י ר ע פ ע ש  ַא טרעט

 ןדנעוורַאפ ןענָאק ןשטנעמ עשירעפעש זיולב ןוא ,רעט

 טרילימיסַא טָאהד רעדיינש ָאנעב .ּפיצנירּפ סווָאגנּת:טכַאוװ

 טײרפַאב םעד ךרוד טָאה ןוא ּפיצנירּפ סוָאגנַאטכאוו

 ןייז עיזַאטנַאפ עשירעפעש ענעגייא ןייז טלגילפַאב ןוא

 -רעד ענעגייא ןייז ,רעלטסניק ַא ןופ עיציאוטניא ענעגייא

 .רעטסיימ ןשינעצס ַא ןופ טייקשירעדניפ

 -ףעטרַא עלַא ןיא ןעניפעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןָאק ןעמ = |

 -ייבש ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ עסיוועג ןעגנוריפפיוא

 ןופ ןכיײצ ַא סעּפע טָאה רעלטסניק רעדעי .ליטס סרעד

 -צט ןכעלמיטנגייא ןייז ןופ המיתח ַא ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז

 "ךע"לרעטילפ, סרעדיינש ָאנעב ןופ ךס ַא ןיא .טנַאל

 סָאד רעבָא ,ענייז המיתח עשירעלטסניק יד טָא ךיז טקרעמ

 תמא רעד .ליטס רעטריּפמַאטש ןייק טינ ןפוא םושב זיא

 ףעטרא ןיא גנולעטשרָאפ עדעי טָאה ךעלרעסיוא זַא ,זיא

 ,רעמיש ןכעלרעניא םעד ןיא זיולב ןוא ,םינּפ רעדנַא ןַא

 גנולעטשרָאפ רעצנַאג רעד ןופ םשור ןוא טימעג םעד ןיא

 רענעטלַאהעגסיױא ןַא ןוא רעטמיטשַאב ַא ןריּפש ךיז טזָאל

 עקידנעײטשַאב סָאד ןוא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד .ליטס

 ,ץנוק רעכעלרעסיוא רעד טשינ זיא ליטס סרעדיינש ןיא

 עטנעװקָאלע יד ןוא טייקכעלשטנעמ עקידנלַארטש יד רָאנ

 -ינש .קורדסיוא ןשינעצס ןוא ןשיטַאמַארד ןופ ךתצרּפש

 טשינ ןוא "ןטורקער, טשינ זיא גנופַאש עטסעב סרעד

 -נרירביוו ,ערעלוקַאטקעּפס-טינ ,עליטש יד רָאנ ,2200,000,

 ןוא ?עיאגיטסָאד/ ןופ ןעגנוריפפיוא עכעלשטנעמ-קיד

 ."וועשטי"לוב רתאגעי

 -רַאפ ןייק טכַארבעג טשינ רעדיינש טָאה ליטס ןייז

 טרעטיילעגסיוא ןוא טלקיװטנַא םיא טָאה רע רָאנ ,ןקיט

 םבעד ןיא .ויטקעלָאק-ףעטרַא םעד ךרוד ןוא ףעטרַא ןיא

 דָארג תובהלתה יד טָא דָארג ןענופעג רע טָאה ףעטרַא

 .ףָארַאטַאל?אז .מ סעיצַארָאקעד ,רעדיינע .ב ישזער ,"ןטירקער, סקינזער .ל ןופ ענעצס 3
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 ַא ךרוד טייקנדנובעג יד טָא דָארג ,טייקטסנרע .יד טָא

 ףיוא ןעוועג .קיטיונ זיא סָאװ ,עיידיא ר

 ןענופעג טָאה רע .וויטקעלָאק ןשירעלטסניק ַא ןפַאש וצ

 רעטַאעט ןימ ןייז סתצוו ,קיטע עוויטקעלָאק עקיטרַאפ
 -ןשטנעמ ןכעלדניפמע ןענופעג טָאה רע .ןבָאה ףרפאד

 -סיא ןוא ןרעטייל טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,לַאירעטַאמ

 ןופ עיסימ רערענָאיצולָאװער רעד ןיא טָאה רע .ןדליב

 קיטיונ ױזַא זיא סָאװ ,ףָאטש ןשיטע .םעד ןענופעג ףעטרַא

 .עיסימ עשירעלטסניק ַא ןגָארטוצכרוד ףיוא

 סעצָארּפ םעד ןיא ןפוטש עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 ןופ גנושטייטסיוא יד זיא ,גנוריפפיוא ןַא ןריסישזער ןופ

 ןוא עיידיא-טנורג ריא ןופ ןיז םעד ןיא ייס ,עסעיּפ רעד

 טָא ָאד .עיניל רעשיטַאמַארד ריא ןופ-ןיז םעד ןיא ייס

 -טימ רעוויטקעלָאק ןופ ףליה יד טַאהעג רעדיינש

 -ער ןטימ ןעמנב:זוצ ןבָאה רעליּפש-ףעטרַא יד ..גנופַאש

 -ייז ןוא עסעיּפ עדעי טריזילַאנַא ןוא טריטוקסיד רָאסישז

 עגונב ןריפסיוא עטמיטשַאב וצ ןעמוקעג ןעמַאזצ ןענ

 ןָאזרעּפ רעדעי ןופ גנוטיידַאב רעד ןוא עיידיא-טנורג רעד

 טימ גנוקידנעטשרַאפ .ַאזַא ְךָאנ טשרע .ליּפש רעד ןיא

 ןביוהעגנָא רָאסישזער רעד טָאהד וויטקעלָאק-רעליּפש םעדי

 ןַאלּפ ןשירעלטסניק א טיול גנוריפפיוא יד ןעמערופ

 רעד .ןטנעצקַא ןוא ןעגנונָאטַאּב ענעגייא ענייז טימ ןוא

 -רַאפ ןעוועג רעבירעד זיא גנולעטשרָאפ רעד ןופ ליטס

 רעד ןופ גנושטייטסיוא העוויטקעלָאק .רעד ןיא טלצרָאװ

 -עגייב קידנעטש טנה וויטקעלָאק-רעליּפש רעד .עסעיּפ

 גנוריפפיוא רעד ןופ םעטָא םעד ןוא טסייג םוצ ןגָארט

 ןופ רעֿפַאש רעד ןעוועג זיא רָאסישזער רעד בוא וליפא

 יד רַאפ רעזייו-געו רעד ןוא םרָאפ רעשינעצס .רעד

 יי .ןרָאיטקאצ
 -עפעש סרעדיינש ָאנעב זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע

 ןיא טלּפמעטשענּפָא ףיט ךיז טָאה טייקכעלנעזרעּפ עשיר

 רעד זַא ,תמא ךיוא רעבָא זיא'ס .ףעטרַא ןופ ליטס םעד

 רעכללעוו ןיא ,הביבס עלַאיצָאס יד ןוא-וויטקעלָאק-ףעטרַא

 ןוא טקריװַאב ןבָאה ,טרינָאיצקנופ טָאה ףעטְרַא רעד

 ביוא .טייקכעלנעזרעּפ עשירעפעש סרעדיינש טרעכיירַאב

 ליטס םבעד ןעמיטשַאב ןיא קלײד ןסױרג ַא טתאה רע

 ןרענעלק ןייק טשינ ףעטרַא רעד רעבָא טָאה ,ףעטרַא ןופ

 -ישזער סרעדיינש .ןרעטיילסיוא .ןוא ןקריווַאב ןיא קלח

 ,לַאירעטַאמ רעד ייס טקריוועג טָאה ָאד .ליטס ןשירָאס

 רעד ייס ,ףעטרַא ןֹופ עיצקנופ ץֶרענָאיצולָאװער' יד ייס

 -- .,עירָאטידוא-ףעטרא יד ייס- ןוא וויטקעלָאק:רעליּפש

 סרעדיינש סָאװ ,קיטירק רעטסנְרע רעד ןופ טדערעגּפָא ןיוש

 ייס ןפורעגסױרַא קידנעטש טָאה ףעטרַא ןטימ טעברַא
 -יירב יד ןיא ייס ןוא עסערּפ רערענָאיצולָאװער רעד ןיא

 : ..ןזיירק-טסנוק ערעט

 יד .ךיז טתצה סָאװ ,ץנעגילעטניא רענַאקירעמַא יד

 -עטשרָאפ-ףעטרַא יד וצ ןָאטעג זָאל ַא ראי רָאפ עטצעל

 ענייז ןופ ךעלכעזטּפוה טעברַא סרעדיינש ןָאק ,ןעגנול

 "ןטורקער , ,ןעגנוריפפיוא עשיק"לָאפ עקידנצנעלג ייווצ

 םעד ןענָאק סָאװ ,רעטעברַא עשידיא יד .*200,000, ןוא

 -פוא עטירד ַא ךיוא ןעקנעדעג ןָא בױהנָא ןופ ףעטרַא
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 עי ערע ראטע

 .סעיצַארָאקעד טימ לזמ

 שינעצס .!ןטַארקָאטסיר; ,רעבילַאק ןכעלנע ןופ גנוריפ

 . סָאװ ,ןעגנוריפפיוא עטסקינעדנ דנעלב יד ,קפס ןָא ,סָאד ןענייז

 -רַאפ רעד רעבָא .ףעטרפצ ןטימ טכַאמעג טָאה רעדיינש

 -ײיבש ןצנַאגניא טשינ ָאד זיא "דלוש, יד ןוא טסניד

 -סיוא ןעגנולעטשרָאפ ענעי ןיא ליטס ןייז טָאה רע .סרעד

 טָאה רע .לַאירעטַאמ ןשיפיצעּפס םעֶד ןופ טרעטיילעג

 ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןעגנואווצַאב טשינ ןעמכילע-םולש

 עשניצעס יד דָארג ןענופעג טָאה רע רָאנ ,םרָאפ רעשינעצס

 -עמפזק יד ןעגנערבסורַא ןטסלעה םוצ לָאז סָאװ ,םרָאפ
 -רעד .סעיצַאוטיס ןוא ןשטנעמ סמכילע-םולש ןופ טייקשיד

 וצ טשינ קַאמשעג ןטוג םעד טַאהעג רעדיינש טָאה ייב

 םעד ןופ טייז עשיטַאמַארדָאלעמ יד טסנרע קידלַאװג ןעמע

 טשינ ןוא ןעמכילע-םולש ייב טשינ .רַאוטרּפער ןשיקלָאפ

 ןריפרַאפ טזָא-לעג טשינ ךיז רע טָאהד "ןטורקער, ןיא

 -ָאמ .עלַאטנעמיטנעס-לַאנפאצב ,?עקידנסײר-ץרַאה , יד ןופ

 ,עכעלטנזעוו סָאד ןענופעג ןוא טכוזעג טָאה רע רָאנ ,ןטנעמ

 -קעּפס ןעמוקַאב ךיז ןבָאה אליממ .עקידנעַײטשַאב סָאד

 רעטריזיליטס ןופ ,עידעמָאק ןופ ,טירפגלָאק ןופ ןעלקַאט

 -וקַאטקעּפס רעד ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ .עיציזָאּפמָאק

 -עגסיוא קיטייצכיילג רעדיינש טָאה טייקשיצָאקש רערעל

 ןטנעמָאמ יד לַאירעטַאמ ןשיקלָאפ םםעד ןופ טרעטייל

 "ןשטנעמ , יד .םזינָאגַאטנַא-ןסַאלק ןוא גנוטכיש-ןסַאלק ןופ

 עשיטַאּפמיס יו טעטלַאטשעג רע טָאה "ןטַארקָאטסיר ,. ןיא

 עשלַאפ יו -- ?ןטַארקָאטסיר, יד ,ןשטנעמ ענשַאּפערתאה

 רעייז סָאװ ,ןשינעפעשַאב עטלצניקעג יװ ,רעכַאמ-לעטשנָא

 -רעדיו ַא ףיוא ,ןגָי-ל ַא ףיוא טריזַאב זיא ןבעל ץנַאג

 :עזָאּפ רעכע"לרעסיוא ןוא וויט::מ ןתמא ןשיווצ ךורּפש

 טקעדרַאפ רעדיינש טָאה !ןטַארקָאטסיר , ןיא ביוא

 ךרוד וויטקעלָאק-רעליּפש םעד ןופ טייקנרַאפרעדמוא יד

 ןיא רע טָאה עיצַאזיליטס ןוא טייקשינעצס רעקידנדנעלב

 טנָאטַאב ךיוא ןעלקַאטקעּפס עשיקלָאפ עקידרעטעּפש יד

 -מוא , יו ןוא .טנעמָאמ ןשירעליּפשיוש .ןלעודיווידניא םעד

 סענעצסנַאזימ סרעדיינש ןייז טשינ ןלָאז סע ?ךעלריטַאנ

 -ַאנ ת ןרעטיילסיוא רעבָא ַײז ןפלעה ,סעיציזָאּפמָאק ןיא

 ייֵב דײרפ-רעטַאעט ןופ גנומיטש ַא ,גנומיטש עכעלריט

 .-עגפױרַא טשינ לָאמנײק טָאה רעדינש .רעױשוצ יד

 .רעיושוצ םעד ףיוא ןטקעפע .עשילרעטסיוא ןייק ןעגנואווצ

 דנע שטנָאּפ ,שטנָאה / ןופ םַאנסױא רעכעלגעמ רעד טימ

 רעכַאלפ ףיױא ןטיבעצ טָאה רעדיינש סָאװ ,"לעותצשזד

 ללכב זיא סָאװ ,"ּפָאקרעּפוק םישזד,, ןופ ןוא ,טייקשינעצס

 ןטקעפע עשינעצס יד ןענַײז ,ךַאז עקידהנושמ ַא ןעוועג

 קידנעטש ןעגנוריפפיוא סרעדיינש ןיא סעיצַאזי-ליטס ןוא

 ןוא .רעיושוצ יד ןופ גנומיטש רעד טימ שינָאמרַאה ןעוועג

 טשינ זיא טייקשינעצס סרעדיינש זַא טזייוו ןיילַא סָאד

 זיא'ס רָאנ ,עקידנריזיטעטסע ןייק טינ ,עשיטסילַאמרָאפ ןייק

 ת+ ,רעטַאעט ןשירעפעש ןופ ךַארּפש עקידוװדיײרַאב .יד--

 ןושל םעד ייס טרעכיײרַאב ןוא טצנַאגרעד סָאװ ,ךַארּפש

 ןופ ןעלטימ- קורדסיוא יד ייס ןוא גרוטַאמַארד טעד ןופ

 .ןרָאיטקַא יד

 טַאהעג עדייב ןבָאה רעדיינש ָאנעב ןוא ףעטרַא רעד

 ןענָאק ןשטנעמ-רעטַאעט זיולב



 א" ןשצ

 -עג טָאה ףָארַאטָאלָאז .מ סָאװ ,גָארטײב םעד ןצַאשּפָא

 ןָאק רעדיינש ָאנעב זױלב .ףעטרַא ןופ ליטס םוצ טכַאמ

 סָאװ ,ףליה-טימ רעשירעלטסניק רעד ןגעוו ןגָאז תרודע

 רעדעי וצ טכַארבעג םביא טָאהד םַאר-עניב סּפָארַאטָאלָאז

 םעד ןיא זיא טעברַא סּפָארַאטָאלָאז ןגעוו .גנוריפפיוא

 זיא סע ןוא ,גנולדנַאהּפָא ערעדנוזַאב ַא ןַארַאפ ךובלמַאז

 -רעטקַארַאכ יד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז קיטױנ טשינ םנד

 זג ןקרעמַאב רעבָא ףרַאד ןעמ .ליטס ןייז ןופ ןכירטש

 סָאװ ,ט י יק ש י ר ע ל ַא מ ןופ טנעמעלע רעד

 ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ףָארַאטָאלָאז

 עשיפיצעּפס יד ןעגנערבסיורַא ןפלָאהעג ךסַא טָאה ,ףעטרַא

 זיא ףָארַאטָא"-לָאז .ישזער סרעדיינש ןופ טייקשינעצס
 ןשילַארטַאעט םוצ ןעגנַאגרעד ּפיצנירּפ ןשירעלַאמ ןופ

 ןוא דליב סָאד זַא ,ןטכַאד ךיז ןָאק לָאמוצ .ּפיצנירּפ

 רעביא םיא ייב טרנימ:נזד עמעכס-רילַאק עשירעלפצמ יד
 רעבָא .עסעיּפ רעד ןופ טירָאלָאק םעד ןוא םַאר-עניב רעד

 רעדעי טימ רעפייר ןרָאװעג זיא טייקשינעצס ספָארַאטָאלָאז

 רע טָאה ןטעברַא עטצעל ענייז ןיא ןוא ,גנוריפפיוא רעיינ

 ןוא רעטסיימ-עניב רעלעניגירָא ןַא יוװ ןזיװעגסױרַא ךיז

 .םרָאפ רעשילַארטַאעט רעקיסעמקעווצ ןופ רעפַאש ַא

 -ישזער ןטימ טעברַאנעמַאזװצ עשרבח סּפָארַאטָאלָאז

 רעצנַאג רעד טימ ןוא וויטקעלצק-רעליּפש ןטימ ,רָאס

 םעד טריטנעמעצ רעטסעפ ךָאנ טָאה עיצַאזינַאגרָא-ףעטרַא

 ףעטרַא ןופ לבמַאסנַא םעד ןיא ןוא ,לבמַאסנַא-ףעטרסצ

 ,רעליּפשיוש יד זױלב טשינ ןענעכערניירַא ןעמ ףרַאד

 דנובפיונוצ ןצנַאג םעד החּפשמ-ףעטרַא עצנַאג יד רָאנ

 .עירהצטידיוא ןייז ןוא ףעטרַא םעד ןשיווצ

 ערענע"לק יד ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ָאד ךיז ןלעוװ רימ

 -נגעלעג ענעדיישרַאפ וצ ףעטרַא םעד ןופ ןעגנוריפפיוא

 -ַאב ַא ןענידרַאפ ןעגנורעייפ םכילע-םבולש יד .ןטייה

 רעטסיימ םעד ןעגנערב ןופ עיצידַארט יד .טרָאװ רעדנוז '

 -ידנסיירטימ ַא ןיא רערעהרַאפ ענייז וצ טרָאװ ןשידיא ןופ

 -סיא ףעטרפא םעד קנַאד ַא זיא םרָאפ רעשינעצס רעק

 -רעי יד .טסעפ-סקלָאפ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןסקָאװעג

 ,ךרוד טריפ ףעטרַא רעד סָאװ ,ןטנװָא םכילע-םולש עכעל

 עשידיא יד טימ טקַאטנתק ןקידעבעל ןיא םיא ןטלַאה

 ןענייז ענעי רעדָא תוביס יד בילוצ סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ

 .רעטַאעט-רעטעברַא םעד ןופ רעגנעהנָא ןייק טשינ יז

 עלַא ןיא זַא ,ןעקנעדעג וצ גנוקידירפַאב .ַא זיא'ס ןוא

 ףיוא ןעגונלעטשנייא ענייז עלַא ןיא ,ןשינעשזדנָאלב ענייז

 -רַאפ טשינ לָאמנײק ףעטרַא רעד טָאה ,עסעיּפ-ריטיגַא רעד

 רעד טָא .ןעמכי"לע-םולש טקיסעלכַאנרּפאפ ןוא ןסעג

 ןרַאפ רעגנירג סע טכַאמ םידָאפ רענעסירעגרעביא-טינ

 עשידיא יד טימ טקַאטנָאק ןרעטיירב ןלעטשוצנייא ףעטרַא

 העּפשה רעד רעטנוא ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ

 ןגעק ךָאנ ךיז ןעמירק סָאװ ןוא סרעטַאעט-דנוש יד ןופ

 םכילע-םולש .ןלייטרוארָאפ עשיטילתאּפ בילוצ ףעטרַא

 -ָאנעד רעכעלטפַאשניײמעג , רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא

 -ַאעט-רעטעברַא ןרענָאיצולָאװער שבעד ןשיווצ "רָאטַאנימ

 .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןוא רעט

 1111 1 1111 111111111111111111111111111111111111111111111 1111 1 1 1 11 11 1111 1111 1111 1111 1111 1 ר ףװ עטר ַא

 ַא ןגָאז וצ ךָאנ טבילב סע
 ןקיטכיו ַא יװ ,עירָאטידױא-ףעטרַא רעד ןגעוו טרָאװ

 ךיז ץרימ .ליטס-ףעטרַא םעד ןופ טנעמעלע-דנאאטשַאב

 יד זַא ,ןגָאז ןלעװ רימ ןעוו ,ריט רענעּפָא ןַא ןיא ןכערב

 טעברַא עשירעלטסניק יד טקריװַאב ןבָאה רעיושוצ-ףעטרַא

 -ַאמ םעד ןופ לַאװסױא רעד ןיא ןיוש .רעטַאעט םעד ןופ

 טנכערעג טפַאשרעריפ-ףעטרַא יד ךיז טָאה ןיילּלַא לַאירעט

 יד ןופ גנואושנָא-טלעװ רעד ןוא ןעגנומיטש יד טימ

 -עג ביױהנָא םוצ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא ערענפיצולָאװער

 .רעטַאעט-רעטעברפא םעד ןופ עזַאב-טּפוהד יד ןפַאש

 עפיירמוא יד ןפלָאהעגטימ ךס ַא טָאה עירָאטידױא יד טָא

 ףיוא טעברַא רעייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא רעליּפשיוש

 ןבָאה לַאזרעיושוצ רעד ןוא עניב יד .עניב-ףעטרַא רעד

 זיא לַאז-רעיושוצ םעד ןיא ,קנואוו ןפיוא ןענַאטשרַאפ ךיז

 רַאפ ,"דנַאטשרעדיװ-עירָאטידױא, רעד טָא ןעװעג טשינ

 -ַאעט ןלעיצרעמָאק םעד ןיא ארומ ױזַא טָאה ןעמ ןכלעוו

 יד ןעמוקעגנגעקטנַא ןענייז רעױשוצ-ףעטרַא יד .רעט

 רעיושוצ יד .געו טפלעה ףיוא טנגעגַאב ייז ןוא רעליּפש

 ןופ ןבָאה ןוא גרוטַאמַארד םעד ןעמוקעגנגעקטנפצ ןענייז

 טנעײלעגסױרַא ריא ןיא ןוא טנעײלעגסױרַא עסעיפ רעד

 .טלַאהניא ןרענָאיצולָאװער ,ןשירַאטעלָארּפ ןקיטכיר םעד

 -ייא ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע םייב גלָאפרעד רעד טנא

 חוכ ןוא טומ ןבעגעגוצ טָאה ,עניב רעד טימ קידמעטָא

 רעצנַאג רעד ייס ןוא רעליּפש יד ייס ,רָאסישזער םםעד ייס

 .עיצַאזינַאגרָא-ףעטרַא

 -עג ןופ טנעמָאמ ַא ןעוועג ךיוא זיא ייברעד רעבָא

 ףיוא ןזָאלרַאפ ליפוצ ןיוש ךיז לָאז ףעטרַא רעד זַא ,רַאפ

 ןרעװ טרעווילגרַאפ לָאז ןוא רעיושוצ יד ןופ ףורּפָא םעד

 -נגעק ןופ ןוא טייהנדירפוצ-טסבלעז ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא

 זיא טייז רעשיגָאלָאעדיא רעד ףיוא .ביול-החּפשמ ןקיטייז

 ףיוא ,טײקשיטנַאטקעס ןיא ןלַאפוצנײרַא רַאפעג םצ ןעוועג

 ןופ רַאפעג יד טרעױלעג טָאה טייז רעשירעלטסניק רעד

 .ןצנַארק-רעברָאל עטרעבָארעד-גנירג יד ףיוא ןעור

 -ַאב סתאמ רעשביה ַא רָאג ןיא ןענייז ןרַאפעג עדייב

 ענייז טבעלעגסיוא טָאה ףעטרַא רעד .ןרָאװעג טקיטייז

 ןופ ןגייווצ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןצנעדנעט עשיטנַאטקעס

 ץלַא יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעד

 -רעד ךיז טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,עירָאטידוא ערעטיירב

 רעד וצ וויטקערָאק ַא ןופ גנוקריוו יד אליממ טָאה ,ןברָאװ

 רעד .גנונעקרענָא ןוא ביול ןשיטירקמוא ןופ טיײקידהחּפשמ

 טעוװ ףעטרַא רעד .טקידנעראאפ טשינ ךתצנ זיא סעצָארּפ

 ןוא ,ןסַאמ-סקלָאפ יד וצ געוו םעד ןעניפעג ןפרַאד טשרע

 טעװ ,רעטַאעט-סקלָאפ ַא ןרעו טעװ רע יו סָאמ רעד ןיא

 םעד ןיא -- ליטס ןייז ןרעטיירבסיוא ןזומ אליממ רע

 .םרָאפ רעשינעצס רעכעלגנעגוצ ןוא רַאוטרעּפער ןופ ןיז

 ףעטרַא רעד :רָא"לק טציא רעבָא ןיוש זיא ךַאז ןייא

 יא ןיא חוכ רעקידנריפ רעד ןרָאװעג שירעלטסניק זיא
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 ןרור ורע 111 1 רו עו אר עט עט

 ןגָארטעגכרוד עדריו טימ טָאה רע .רעטַאעט ןשיד

 ןוא רעטַאעט-טסנוק ןשירַאטעלָארּפ ַא ןפַאש וצ עיסימ ןייז

 ןענופעג טסנוק ןייז ןופ טייקטכע ןוא תמא םעד ךרוד טָאה

 -ענגעק םעד ןופ וליּפא טקעּפסער םעד ןוא גנונעקרענָא יד

 .רעגַאל ןשיר

 ףעטרצצז םעד רַאפ ןפַאש וצ בַאגפיוא יד טביילב סע

 םעד בילוצ ייס ףרַאד רע סָאװ עזַאב-ןסַאמ ערעטיירב יד

 -וצ ייס ןוא ןטעברַא עשירעלטסניק ןענייז רַאפ גנַאלקּפת:

 ןוא רעשירעלטסניק ןייז ןופ גנורעטיירבסיוא רעד ביל

 .טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג

 ןעוועג זיא ףעטרַא ןופ געו רעשירעלטסניק רעד
 רעוועג סָאד ןדימשסיוא ןופ געוו רעד ןבילבעג זיא ןוא
 רערעסעב ַא רַאפ ףמפאק םעד ןיא לטימ ַא יו רעטַאעט ןופ
 ןייז זיא ףעטרַא ןופ גייצעג עטסקיטכעמ סָאד .טלעוו

 יט עי 46

 -סערוטש , סיקרָאג םיסקַאמ ןופ גנונעכייצ ספָארַאטָאלָאז .מ

 רעה ןופ יי ?יבוי ןקירָאיו2 סםוצ טריפעגפיױא 2225

 .םואעסילָאק רעקרָאי וינ ןיא ,"טייהיירפ-ןגרָאמ;
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 ,ליטס רעכעלמיטנגייא ןייז ,םינּפ רעשירעלטסניק רענעגייא

 יו סקידנעײטשַאב רעמ ןוא סרעסערג סעּפע זיא סָאװ

 םברָאפ עשינעצס יד רעדָא רָאסישזער ַא ןופ "ליטס רעד

 ךיז טסיג ליטס-ףעטרַא םעד ןיא .גנולעטשרָאפ ַא ןופ

 ףיױא ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ טנעמָאמ רעד ףיונוצ

 טנעמָאמ םעד טימ ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד ןופ טייז רעד

 רעשיטע-לַאיצָאס רעד ,טייקשירעפעש רעשירעלטסניק ןופ

 רעד סָאװ ,געוװ רעד .ןשיטעטסע םעד טימ טנעמָאמ

 דיירפ ךס ַא טכַארבעג טָאה ,טכַאמעגכרוד טָאה ףעטרַא

 -דנָאלב ןופ גנושיוטנ: לסיב שביה ַא ןוא גנוכיירגרעד ןופ

 טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,ןתועט יד וליפא רעבָא .שינעשז

 לופטרעוו ןענייז ,געוו ןשירעפעש ןייז ףיוא טכַאמעגכרוד

 -רעטייוו םעד ןכַאמ רעגנירג ןפלעה ןלעוו ייז סָאװ ,טימרעד

 רעטַאעט ןשידיא ןשירעפעש ןקיצנייא םעד ןופ געוו ןקיד

 .עקירעמַא ןיא



 - ןעצ

 -עטַאמ םעד ןגעוװ לקיטרַא ןַא ןטרַאװרעד ןעמ לָאז רעטַאעט ןופ רעטלַאוװרַאפ

 .רעטַאעט-ףעטרַא םעד ןופ בצמ ןלעיר

 -ה
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 ווו ר ר ר ר ר ר 1 1 111 111 1111 1111 111 1111 111 111 1111 11 1111 1111 1111 1111 1111 11 1111 1111 ף ע ט ר ַא

 רעלעירעטַאמ רע
 ףעשהא ןופ שי

 ץישפיל .ש 6

 רעטלַאוורַאפ-ףעטרַא

 םםעד ןופ זַא ,ךעלריטצצנ ץנַאג זיא סע

 ַאזַא טשינ רעבָא זיא עבַאגפיוא יד

 םירָא ןַא רעייז ןבעגעג ןטלָאװ ןרעפיצ ענעקורט .ןטכוד ךיז ןָאק סע יװ עטכייל
 טבעלעג טפצה רע ױזַא יו ,רעטַאעט-ףעטרפ םעד ןופ דליב קיטכיר טשינ ןוא
 .הנויח ןייז טיצ רע ןענַאװ ןופ ןוא טריטסיזקע ןוא

 ןצנַאגניא טקעּפסַא ןלעירעטַאמ ןייז ןיא ךיוא זיא רעטַאעט-ףעטרַא רעד

 סע זיא סרעטַאעט ענעי ןיא .סרעטַאעט עלעָאיצרעמָאק ע"לַא ןופ שרעדנַא

 -עג םעד ןיא ןרָאװעג טריטסעוװניא זיא ליפ ױזַא ןוא ליפ יװַא :טושּפ ץנַאג

 ןוא ַאזַא :עסַאק רעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ,טפעש
 גנוצײהַאב ,טכיל ,טלעג-הריד ,תוריכש ןיא ןרָאװעג ט"לָאצעגסיױא זיא עמוס ַאזַא

 רעדָא טיפָארּפ ןיא ןבילבעג זיא ליפ ױזַא הרוש עטשרעטנוא יד .וװ .ַא .א
 .ףעטרַא םוצ ןייגוצ טשינ סָאמ רעד טימ רעבָא ןָאק'מ .קיטרַאפ ןוא טיציפעד

 עכלעוו ,ןלַאטיּפַאק ןייק טשינ טָאה ןוא טַאהעג טשינ טָאה ףעטרַא רעד

 עכייר ןייק טשינ טָאה רע .רעטתאעט םעד ןיא טריטסעווניא ןבפאה לָאז רע
 ןכלעוו ,ןגעמרַאפ ַא רעבָא טָאהד ףעטרַא רעד .ןציטש םיא ןלָאז סָאװ ,ןטַאנעצעמ
 רעכלעו ,ןגעמרַאפ ַא :ןפיוק טשינ טלעג ןייק רַאפ ןָאק רעמענרעטנוא ןייק
 טימ טסייג רעד -- לכ-םדוק -- זיא סָאד :טלעג טימ ןצַאש טשינ ךיז טזָאש
 -יא םעד ןעיוב וצ ןטָארטעגוצ זיא וויטקעלָאק-רעליּפש רעגנוי רעזדנוא ןכלעוו
 יד רַאפ זיא רעכלעוו ,םבזַאיװטנע ןוא טסייג רעד ;רעטַאעט-רעטעברַא ןשיד

 ,טרעקרפאפ רָאנ ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא טשינ רָאה ַא ףיוא רָאי ןעצ ערעווש

 .רעירפ זיא סע ןעװ יו רעקרַאטש ןוא טרעטיילעגסיוא טציא זיא רע

 ,טיונ ,שינעלגנַאר ןופ געוו ַא זיא ףעטרַא םכעד ןופ געוו רעקירָאי-ןעצ רעד

 ןייק רָאי ןעצ יד ןיא טשינ רעבָא טניפעג ריא .ןסיירכרוד ךיוא ןוא גנוביוהרעד
 זיא סיירכרוד רעדעי .גנו"לפייווצרַאפ רעדָא עיצַאלוטיּפַאק ןופ טנעמפאמ ןייא
 ךָאנ לומיטס ַא -- גלָאפרעד רעדעי ,טנרעלעג טָאה עכלעוו ,עיצקעל ַא ןעוועג

 ,ערעסערג וצ ןייג ןוא ןכַאמ וצ רעסעב

 ,עגַאל יד ןעוועג טשינ זיא סע שיטירק

 .ןבעגפיוא ןופ קנַאדעג רעד

 ןוא רעווש יו .ןגנוכיירגרעד ערעכעה
 ןרָאװעג ןזָאלעגוצ טשינ לָאמניײק זיא

 ןרידוטש ןוא ןענרעל ףיוא ןרָאװעג ןבעגעגקעוופש ןענייז ןרָאי עטשרע יד

 ןוא עטסנעש סָאד ןעגנערב וצ ידכ ,טסנוק רעד ןופ ןזַאפ עלַא ןעמענוצנייא

 ?שרעה ?דנעג

 .1909 ןיא ענדָארג ןיא ןריובעג

 רָאי ןיא .רעצירק-הבצמ ַא רעטָאפ

 עצנַאג יד רעבירַא ךיז טביילהק 0

 טנרעלעג .קָאטסילַאיב ןייק עילימַאפ

 ןיא .לוש רעשיאיירבעה ַא ןיא

 ןעמענרַאפ ןשטייד יד ןעוו ,9

 וצ .שטייד טנרעלעג ,קָאטסילַאיב

 ייב ןענרעל ךיז ןביוהעגנָא רֶאי 5
 -קעס ןעוװעג ,רעּפעטש-ןשַאמַאק ַא

 רעּפעטש" ןייארַאפ םעד ןופ רַאטער

 ךיוא ןעוװעג ."ךעלגניא-ןרעל ןוא

 "רנוּב-טנגוי, םעד ןיא דילגטימ ַא

 -עג ךיוא טָאה .קָאטסילַאיב ןיא
 ןַא ןיא םידומיל עשידיא טנרעל

 .לוש-טנווָא

 -עמַא ןייק ןעמוקעג 1921 ןיא

 ,דנַאלװילק טָאטש רעד ןיא ,עקיר

 קירבַאפ ַא ןיא טשרעוצ טעברַאעג

 -סלייס סְלַא ךָאנרעד ,רעדמעה ןופ

 טנרעלעג ,טפעשעג-ךוש ַא ןיא ןַאמ
 .ךַארּפש עשילגנע יד ןטנוװַא יד ןיא

 ןיא ןָא ךיז רע טסילש 1923 ןיא

 רעשיטַאמארד רעדנַאלווילק רעד

 -עּפס ןעמוקעג .1926 ןיא .עיצקעס

 ןטערטוצניירַא קרָאי וינ ןייק ?עיצ
 רעשיטַאמַארד טייהיירפ רעד ןיא

 -רַא םייב טקילייטאב ךיז .עידוטס

 : ןסעיּפ עקידנגלָאפ ןיא ףעט

 =טָאב ילתפנ) ?'רעױוט םויב;
 טנַאילירב , ,"ןטַארקָאטסיר, ,"| = / ?יראי
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 שטנָאּפ ןיא ןוא

 ."לעוָאשזד

 ּפָא םנטסרעמ ךיז

 א ףיוא טערט .ןטירטפיוא-לצנייא
 םכילע-םולש עֶלַא וצ לעודיוויד

 -ייא לָאצ עשביה ַא ןפַאשעג ,ןטייצ

 ָאיסנַאריפנָאק ןיא ,ןרעמונ ענעג

 טנווֶא טסנוק-ןיילק ףעטרַא עלַא וצ
 ? ןרעביא ןרָאפעג לָאמ

 / רעד רוט ַא ףיוא

 רוט ןרעגנעל ַא טכַאמעג ."טייהיירפ

 -עגניירַא טָאה סָאװ ,רָאקיא ןרַאפ

 .טעטש קיצעביז רעכעה ןעמונ

 טנעָאנ ןטָארטעגפיוא 1956 ןיא

 -רֶא ענעדיישרַאפ ייב לָאמ 900 וצ

 יד טימ ןֶא טריפ .סעיצַאזינַאג

 -טימ טָאה ,ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר ףעט

 -סיורַא טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעג

 ןבעגוצ

 ,שטנָאה, טטראד

 טיג

 !דאתזוי יירד
} 

 דא ת
 ןַאפ

 יד

 -דרא
 ופ יפ

 .ךַאנַאמלַא ןקיזָאד םעד

 אניד ;טורז

 ןט7 םעד ,סעדָא ןיא ןריובעג

 -כוב ַא רעטָאפ .1901 רעבאטקָא

 עריא ןבָאה 1910 ןיא .רעטלַאה

 ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז ןרעטלע

 ןטָארטעגניירַא .ןָאד ןפיוא ווָאטסָאר

 ןטשרע םוצ .עיזַאנמיג ןיא טרָאד

 -עט ןיא ןטרָאד ןטָארטעגפיוא לָאמ

 -סיוא ךיז .ןעגנוריפפיוא עשילַארטַא

 ןיא .סעיצטמַאלקעד ןיא טנכייצעג

 טצעז יז .סעדָא ןיא רעדוױוו 8

 טקילײטַאב ןוא םוידוטש ריא רָאפ
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 עקיטניײה יד ןבתאה ןרָאי יד ןיא .ןצנעידױא ערעזדנוא רַאפ עטסעב סָאד
 ןוא טנרעלעג טכַאנײב ןוא רעּפעש יד ןיא גָאטײב טעברַאעג רעליּפש-ףעטרַא

 רעייז ןט"לַאהוצפיוא ןטסנידרַאפ עצנַאג ערעייז טעמכ ןבעגעגקעווַא ןוא טרידוטש

 -ניא וצ ןרָאװעג טלָאצעגסיױא ןענייז סרַאלָאד רעטנזױט רעקילדנעצ .עידוטס
 ןרעמיצ עכעלמייה-טינ ,עטלַאק רַאפ טנער רַאפ ןוא רערעל ןוא ןרָאטקורטס

 .סעידוטס יד ןופ

 ןזייוַאב וצ טג:ב:װעג ךעלדנע ןבָאה ןטנעדוטס יד ןעוו ,ןענרעל ןרָאי ךָאנ

 טזומעג לָאמַארעדיװ ןעמ טָאה ,םלוע-רעטעברַא ןַא רַאפ רעטערב יד ףיוא ךיז

 ןגינעגרַאפ םעד רַאפ ןלָאצַאב ןוא סענעשעק יד ןיא ףיט טנעה יד ןגײלניײירַא
 .ןסַאמ יד טפַאשרַאפ קיטייצכיילג ןוא טַאהעג ןבָאה רעליּפש יד סָאװ

 ַא ןבעג טזומעג יז טָאה'מ .רעמ טרעדָאפעג רעבָא ןבהאה ןסַאמ יד

 .ןעמיורט יד ןיא ןעזעג ןבָאה סעקינפעטרַא יד ןכלעוו ,ַאזַא ,רעטפעט ןכעלגעט

 ןייג ןענָאק טשינ טעוװ'מ זַא סָאװ זיא !?לַאטיּפַאק ףרַאד'מ זַא ,סָאװ זיא

 ..2 ָאד זיא ןליו ..!ןּכַאמ וצ ןבעל ַא ףיוא ןענידרַאפ וצ ּפַאש ןיא ןטעברַא

 ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ונ ..ןגערב יד רעביא גנורעטסיײגַאב ...!ָאד זיא ןביולג

 .רעטַאעט רעכע"לגעט ַא

 ןגיוצרַאפ רעגנע זיא ...! ןעמוקוצכרוד ףיוא קינייװ ,ןבעל וצ סָאװ ןופ ָאטשינ
 --! ןעגנַאגעג רעטייוו ןוא לטרַאג םעד

 ןעמוק .ןבָאה ןעמ זומ רעקורד םעד ,סיוועג טכיל רַאפ ,ןלָאצ ןעמ זומ טנער

 ןביײלב סע רעדָא -- ףעטרַא םעד ןופ רעפַאש םעד רַאפ ןוא .רעירפ עלַא יז

 טיג רע ,רעטייו טייג רעבָא ףעטרַא רעד .טשינ ךיוא סָאד רעדָא ךעלקערב

 טפול יד זיא ףעטרַא לייו ,טכַארט טשינ םעד ןופ ליוװ רענייק .ףיוא טשינ

 ןיא ןבעל סנדעי ןופ ןיז ןוא טלַאהניא רעד ,טמעטפא רעדעי רעכלעוו טימ

 .ויטקעלָאק

 טָאהד רענייק רעבָא ,רערעוװש ַא רעייז ךָאנ זיא ןוא ןעוועג געוו רעד זיא
 .טריטרעזעד טשינ ןוא טלקַאװעג טשינ ךיז

 סָאװ ןוא טבערטש רע סָאװ וצ טסואוועג טָאה וויטקעלָאק-ףעטרַא רעד

 רעד .טקיטומטנַא טשינ םענייק טָאה ןרירָאנגיא רעדָא ןכַאלסיױא סָאד .ליוו רע

 ךיוא ןלעװ רעטעּפש רעדָא רעירפ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא וויטקעלָאק-ףעטרַא

 ןענעקרענָא ןוא ןעמוק רענגעק עקיטכענ
 ןבָאה ןוא ףעטרפנ םםעד טצַאשעגּפָא ןבָאה ייז שטָאכ ,ןסַאמ עטיירב יד

 םעד ףליה וצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ ךיא רעב ןענייז ,ןעמוקַאב ביל םיא

 -רַאפ לסיבַא ןבָאה רעביירקסבוס יד ,תמא .סָאמ רעקירעהעג רעד ןיא ףעטרַא

 ַא .טעברַא יד ןצעזוצרָאפ זייוולייט טכַאמעג ךעלגעמ ןוא עגַאל יד טרעטכייל

 טילָאצעגסױא טרעוװ עכלעוו ,האוולה ַא יו רעמ טשינ רעבָא זיא ןָאשּפירקסבוס

 ַא זיא רעביירקסבוס רעד .ערענעלק לָאמַא ערעסערג לָאמַא ,ןטנעצָארּפ טימ

 רעביירקסבוס רעד לייוו .זייווליײט זיולב רעבָא .רעציטשרעטנוא ןוא רעגָארטיײב

 ךרוד טריפ ףעטרפש: רעד ןעוו וליפא ,ןטעליב ןיא טלעג ןייז קירוצ ךָאד טגירק

 -בוס ןעוו ,יוו קרַאטש רעבירעד טוט סע .ןָאזעס ַא ןעגנולעטשרָאפ ייווצ זיולב

 רעייז רַאפ גונעג ןגפ:רקעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,תונעט טימ ןעמוק רעביירקס

 ןטלָאװ ,רעביירקסבוס יד ,טניירפ ערעזדנוא ןָא זַא ,זיא טקַאפ רעד .ןָאשּפירקסבוס

 ןעו זַא ,רעכיז ןענייז רימ .טעברַא רעזדנוא ןצעזרָאפ טנָאקעג טשינ רימ

 יד ןופ טשינ ןַאד רע טכַארט ,ףעטרַא םעד ןופ רעביירקסבוס ַא טרעוו רענייא

 ףעטרַא םעד ןפלעה וצ ןעניזניא טָאה רע רָאנ ,ןגירק טעװ רע עכלעוו ,ןטיפענעב

 -ערג תצ ןיא ןליּפש וצ חוכב ןייז טעװ ףעטרַא רעד ןעוו ,טייצ רעד וצ ןעמוק

 ןוא רעכוזַאב לָאצ ערעסערג ַא ןקידירפַאב ןענָאק ןלעװ רימ ואוו ,רעטַאעט ןרעס
 .ןָאזעס ַא ןסעיּפ רעמ ןבעג

 טלעטשעג ןבָאה רימ .ןָאזעס ןקיטנייה םעד ליּפשייב ס"לַא ןעמענ רימָאל

 טפור ןעמ יוװ ,רעדָא ,קרּפִמי וינ ץנַאג טמערוטשעגפיוא טָאה עכלעוו ,עסעיּפ ַא

 /200,000, עסעיּפ יד ."ןסירעגנָא טָאה עסעיּפ יד, :ןושל-רעטַאעט םעד ףיוא סע
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 .רעכוזַאב עשיטיסַאיזוטנע טנזױט קיצכעז רעביא רַאפ ןרָאװעג טליּפשעג זיִא
 ןעמונעגּפָארַא טשינ גנולעטשרָאפ .ַאז; טלָאװ רעטַאעט רעלעיצרעמָאק .רעדעי

 גנולעטשרָאפ רעדעי ןופ ןענייז 200,000, ייב .םלוע ןַא טמוק סע יװ גנַאל ױזַא

 ףעטרַא רעד .ץַאלּפ ןיא לגנַאמ בילוצ קירוצ ןעגנַאגעג ןשטנעמ רעטרעדנוהד

 טליפעג ןבָאה רימ לייוו ,ןעמונעגּפָארַא דלַאװעג טימ גנולעטשרָאפ יד טָאה רעבָא

 ןיא יו רעמ ןבעג ייז ןזומ רימ זַא ,רעביירקסבוס ערעזדנוא וצ תוירחא יד

 .ןפ:זעס ַא גנולעטשרָאפ

 ןכַאמ רערעווש ךָאנ טניימעג טָאה ןָאזעס םעד גנולעטשרָאפ עטייווצ ַא
 -ערָאה עיינ ,ןבַאגסױא עיינ --- עגַא"ל עלעיצנַאניפ ערעווש ךיוא-יוזפא רעזדנוא
 רעבָא זיא סע .רעליּפש יד ןופ ןטסנידרַאפ ערעגָאמ יד ןופ ןסיירּפָא ,עינַאװ
 יד ןופ ןענייז ,ןטײקכעלמעװקַאב ,ןעגנונעכער עלעיצרעמָאק ןוא ,ףעטרַא רעד
 .ןטכַארטַאב וצ ןכַאז עטצעל

 ױו ..?ףעטרַא םעד ןופ בצמ רעלעירעטַאמ רעד טרָאפ זיא עשז סָאװ
 -ַאב רערָאלק ,ןליוו רענעסָאלשטנע !ןיינ ..!? םיסינ טימ --- ןעמ טבעל יװזַא
 .לַאטיּפַאק רעזדנוא זיא סָאד ,ןביולג ןוא ןייזטסואוו

 ןעמעלַא ןופ זיִא ףעטרַא רעד זיב טייצ עגנפאגל ַא ןעמונעג טתצה סע

 זיא גָאט וצ טנייה .טקוקעגמוא םיא ףיוא ךיז טָאה'מ זיב ,ןרָאװעג טנעקרענָא

 ןטַײז עלַא ןופ ףעטרַא םםוצ ךיז ןעמ טדנעװ טנייה .שרעדנַא ןיוש עגַאל יד

 -רָאפער ןופ ווירב ןטלַאהרעד רימ .עיצַאמרָאפניא ןוא ףליה ,ןעגנוזייוונָא רַאפ

 ,תורות-דומלת ןופ ,ןּפורג עשיטַאמַארד טימ ןָא ןריפ עכלעוו ,סיַאבַאר עטרימ
 -דיירט ,סעשזדעללַאק .,סנָאשיײאיסָאסַא ורביה ןעמיוו גנָאי ןוא ןעמ גנָאי ,הסדה

 ןטפַאשלעזעג עשיטַאמַארד ,ןּפורג רוטלוק ,ןבולק לשָאס ,ןּפורג-םנש:רד ןָאינוי

 ,ןלױּפ ןופ :לגוק-דרע ןופ ךעלעקניו עלַא ןופ ןעמוק ווירב יד .װ .זַא .א

 עלַא ןופ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא אבוק ,עדַאנַאק ,עקירפַא ,עקירעמַא-דיז ,עינעמור

 .עקירעמַא ןופ ךעלעקניוו
 -רַאפ ױזַא טקנוּפ ןענייז רערערַאפ ערעזדנוא ןוא טפַאשרעכוזַאב רעזדנוא

 -ַאעט רעזדנוא ןיא ןבָאה רימ .ןגַארפנתנ עטנָאמרעדנביױא יד יו קיטרפשנדייש
 ,טנגוי עשידיא-טינ ןוא עשידיא ענעריובעג רענַאקירעמַא ןַא טכַארבעג רעט
 רעד ןוא רעטַאעט ןשידיא םוצ גנוטכַא טימ ןעיצַאב ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו
 .ךַארּפש רעשידיא

 ,רעליּפשיוש ןופ עיצַאגעלעד ַא טדנעװעג ןָאזעס םעד ךיז טָאה זדנוא וצ

 ןעוו טייצ =: ןיא גנולעטשרָאפ לעיצעּפס ַא ייז רַאפ ןבעג לָאז ףעטרַא רעד זַא

 טריפעגכרוד זיא גנולעטשרָאפ ַאזַא .ףעטרַא םעד ןעז ןעמוק ןענָאק ןלעוװ ייז

 -טינ ןוא עשידיא ,רעליּפשיוש ןופ טכוזַאב ןעוועג זיא רעטַאעט רעד .ןרָאװעג

 ןופ סױרַא ןענייז רעליּפשיוש עללַא .עטסערג יד זיב עטסנעלק יד ןופ ,עשידיא
 סע יו ,ןבָאה ייז .גנורעטסייגַאב ןופ רעמינּפ עטלַארטשעגפיוא טימ רעטַאעט

 ענעגייא ערעייז ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד ףעטר:צ: םעד ןיא ןעזרעד ,סיוא טזייוו

 ןטריזילַאיצרעמָאק ,ןטלַאק .םעד ןיא ןרָאװעג ןענורעצ ןענייז עכלעוו ,ןעמיורט

 .רעטַאעט

 .געוו ןטכייל םעד טכוזעג טשינ רעבָא ןבָאה רימ ,געוו רעזדנוא זיא רעווש

 ןעגנערב וצ עיידיא רעד טימ טנפפצװַאב ןעמוקעג געוו םעד וצ ןענייז רַימ

 קלח רעזדנוא ןגָארטײב רעטַאעט ןופ עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ןסַאמ יד וצ

 זיב טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג טָאהד סע .ןכַאמ רעקיטכיל ןוא ןרעלקפיוא ןופ

 סע  .גנונעקרענָא ןופ ץַאלּפ ןטנידרַאפ ןייז ןברָאװרעד ךיז טָאה ףעטרַא רעד

 רעבָא זיא סע .ןעלטימ עטסקיטױנ יד סא ןלעפ סע .רעווש ץלַא ךָאנ זיא

 ךיז ןלעוו רימ .קירוצ רָאי תצ טימ ןוא קירוצ רָאי ןעצ טימ יו רעגנירג טציא

 ןקיטסעּפַאב ןוא ןעיוב ןפלעה ןלעוו ייז ןוא ןסַאמ יד טימ ןטפעהַאב רעגנע ךָאנ

 טעוו ףעטרַא רעד ןעוו ,טנעמָאמ םעד זיב ןצעזרָאפ ןלעװ רימ .רעטַאעט רעייז

 עווווו ווו 111 ר 111 1111 1111 11 1111 1111 1111 111 1 ר ר ווו .עקירעמַא ןיא רעטַאעט-הכולמ רעטעברַא רעשידיא רעד ןרעוו
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 -ַאלק עשיסור ןריפפיוא

 .רעקיס

 עקירעמַא ןַײק טטוק

 טנרעל ןוא ?לוקסײַאה , טכוזַאב

 .לוש רעשיסור ַא ןיא רעדניק טימ

 -יטַאמַארד עשיסור ןיא קיטעט זיא

 טליּפש ןוא טריסישזער ,ןזיירק עש

 -ערג ןוא עּרענעלק ענעדיישרַאפ ןיא

 .ןכַאז ערעס

 ןיִא ןירַא יז טערט 1928 ןיא

 -וטּפ רעשיטַאמַארד טייהיירפ

 טָאה , וק עלַא ךרוד טכַאמ ,עיד

 -עצס-ןסַאמ יד ןיא ןעמונעגלייטנָא

 א רעטשרע רעד ןופ סענ

 ךיז ןא ןאה ןופ .,רעױט םייב;

 -פיוא עלַא ןיא טקילײטַאב שיטקַאפ

 -לָאפ טליּפשעג .ףעטרַא ןופ ןעגנוריפ

 עקידננלָאפ יד ןיא ןלָאר .עקידנג

 :.ןסעיּפ

 ; ?ןיװטָאב ילתפנ, ןיא םירמ

 זוָאר , יש םישזד , ןיא אזיל

 -ַאיּפ ;"ןענישַאמ ןופ שיור ןיא,

 ןיא אקניד ;"געט 4, ןיא עקטסינ

 -עי, ןיא ַאריּפָאלג ; "טנערב ּפעטס,

 -יַאניטסָאד , ןוא ?וועשטילוב רָאנ

 ץניוװַארּפ רעד ףיוא טליּפשעג ."ווע

 איזדנאה -;"ןטורקער; ןיא עלחר

 ,שטנָאה , ןיא רּתסֹא ;"רעטינש , ןיא

 םעד ץוח ַא ."לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ

 ערענעלק ייר ַא ןיא טקילײטַאב ךיז

 -רַאפ וצ ןעגנוריפפיוא ערעסעדג ןוא

 .1924 ןיא

 רעד

 .ןטייהנגעלעג ענעדייש
 -ֿפינש ייב טעברַאעג סנטצעל זיב

 ןס דילגטימ

 ןיא
 ַא זיא .(?סיַאטקענ,)

 .ןָאינוי רעווקענ רעד

 !ףעטרא םוצ

 -נעגנאגראפ עראבטכורפ ןייד
 -ייב א ראפ ןעניד ריד לאז טייה
 .טפנוקוצ ערַאּבטכורפ סלא ליּפש

 ןוא ןידָארב םיסקאמ

 ןימאלז עדלעז
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 ןאסיא עס; םגֹוצ !

 יוואקראה
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 ןאפז ץסנע סגֹוצ



 םהרבא ,ץיווָארַאה
 -מעטּפעס םעד ןריובעג

 םעד ןיא ןיא 1902 רעב

 ,עינרעבוג רעשזמָאל ,ענלָאק לטעטש

 ןיא טנרעלעג .ןרעטלע עשירחוס ייּב

 רעשיאיירבעה ַא ןיא ךָאנרעד ,רדח

 -וצ ךיז ןרָאי-המחלמ יר ןיא .לוש

 רוק ןקיסַאלק-ס ַא רַאפ טיירגעג

 .עיזַאנמיג

 ןָא ךיז רע טסילש 1917 ןיא

 ויירק ןשיטַאמַארד-שירַארעטיל ןיא

 1018 ןיא ןוא ,לטעטש םעד ןופ

 לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא רע טערט

 -ייא רעד, סנַאמרעייפ ןַאּמרעה ןיא

 ןיפ ?ןגילַא'ס, ןיא ןוא "דיא רעקיב

 .םכילע-םולש

 -עמַא ןייק רע טמוק 1921 ןַיא

 טליּפש 1926 זיב 1922 ןופ .עקיר

 עשיטַאמַארד ענעדיישּרַאפ ןיא רע

 זיב 1926 ןופ .קרָאי וינ ןיא .ןּפורג

 .רעטַאעט ןופ קעװַא ןצַאנגיא 8

 םִלֵא טייצ עטסרעמ יד טעברַא

 .ןַאמסלייס

 קיטעט רע טרעװו 1928 ןיא

 טכוזַאב ,טיבעגנ-רעטַאעט ןפיוא

 ,"עידוטס-רעטַאעט טילעָאי-ידרַאװ,

 -ורג ?יּפש-רעמַאק , רעד טימ טליּפש

 -נוא ,(גניר-טסנוק רעקילָאמַא) "עּפ

 ווָאלוב ףסוי ישזער רעד רעט

 .וָאלָאמרַאי .? ןוא

 ןיא ןירַא רע טערט 1921 ןיא

 -ָאמ 6 ךָאנ .עידוטס-ףעטרַא רעד

 ןופ

 ווווו
 ווו ר טו 1 1111 1111 11 1111 1811 1111 1111 111 1811 1 1111 111 ר דר 16
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 סע טו הוא הוא וררר1וו1 1 11 1 1 1111 1 ד 1 ןעצ

 ףעטרַא

 ןוא

 ןעפטעלָארּפ

 ןירג רעב 6

 עיצַארטסנָאמעד ַא זיא סָאד ףעטרַא רָאי ןעבצ

 -טסנָאמעד ַא ,טנָארפ-רוטלוק ןפיוא ףמַאק ןרענ;תציצולָאװער ןכעלדימרעדמוא ןופ

 ןופ בוט-םוי ַא זיא סָאד .גיז ןוא טומ ןופ ,תונשקע רעשירַאטעלָארּפ ןופ עיצַאר

 בוט-םוי ַא ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא סָאד .גנוכיירגרעד רעשירעלטסניק-שירַאטעלָארּפ

 .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעצנַאג רעזדנוא ןופ רָאנ ,ףעטרַא ןופ זיולב טשינ

 -רעטסעווש רעטסטנעָאנ ןייז ןופ בוט-םבוי רעד ךיוא זיא ףעטרַא ןופ ייליבוי רעד

 .ןעּפטעלָארּפ , --- עיצַאזינַאגרָא

 עמַאמ-עטַאט ןייא ןופ רעדניק .רעטסעװש עכעלבייל ,רעטסעװש ,סעי

 רעטנוא ייז ןרישרַאמ עדייב .טפַאשרעטעברַא רערענָאיצולתצוװער רעד ןופ --

 -שטנעמ רעד ןופ גנואיירפַאב רעד וצ טריפ סָאװ ןָאפ רעד רעטנוא --- ןָאפ ןייא

 ,רעטפ:צלקשרַאפ-טינ ,רעיירפ-תמאב ַא וצ ,רוטלוק ןופ ןכיוה עטסכעה יד וצ ,טייה

 -יטכיוו ,רעסיורג ןייא טימ -- עדייב .טסנוק רעקידנזיילרעד ,רעקידנביוהרעד

 רוטלוק יד ןרעכעה ,ןביוהפיוא טסנוק ןופ ךַארּפש רעד ךרוד :עבַאגפיוא רעק

 ןיא ייז ןעיצרעד ,ןײזטסואווַאב-ןסַאלק רעייז ןריזינַאגרָא ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ

 ןופ טלעוװ ַא רַאפ -- טייקינייא ,םזיויטקעלָאק ,טייקשירעפמעק ןופ טסייג

 עדייב .טייקכיי"לג ןוא טייקכעלרעדירב ,טייהיירפ ,רשוי ,טייקנייש ,טייקיטכיל

 טימ ,קורדסיוא ןופ לטימ ןרעדנוזַאב ריא טימ -- עדעי ,ליצ ן י י א טימ

 ךרוד -- ןעּפטעלָארּפ ,טסנוק-רעטַאעט ךרוד -- ףעטרַא : םוקיפיצעּפס ריא

 .טסנוק-טרָאװ

 ןעמ .(דימתר טשינ רעבָא) רעטסעװש יו סעיצשזזינַאגרָא עדייב ןבעל

 םייב טַאר-טסנוק ַא ןַארַאפ .טַאט ןוא טַאר טימ רעטייווצ רעד ענייא ךיז טפלעה

 ןַארַאפ .ןעּפטעלָארּפ םנופ רעדילגטימ עקינייא םיא ןיא ןטעברַא -- ףעטרַא

 -ייז --- ןטנווָא-טסנוק-ןיילק ןטיירגוצוצ ףיוא סעיסימָאק-רַאוטרּפער ףעטרַא םייב

 -ַארַאב ךרוד ףעטרַא רעד טריפ .רעדי"לגטימ-ןעּפטעלָארּפ קיטעט ייז ןיא ןענ

 ,ןגַארפ-ףעטרַא עשיפיצעּפס ןגעוו רעדָא ,ןגַארפ-רעטַאעט ןגעוו סמויזָאּפמיס ,ןעגנוט

 ןעלקַאטקעּפס עטעװענַאלּפעג ןגעװ רעדָא ,ןעגנולעטשרָאפ-ףעטרַא עיינ ןגעוו

 לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמענ ןלָאז רעדילגטימ-ןעּפטעלָארּפ זַא ,ךעלריטַאנ ןיוש זיא

 ,ןגפפ:רפ ןכַאמ-רָא"לק ןפלעה ,טרָאװ רעייז ןגָאזסױרַא ,ןטפנוקנעמַאזוצ יד טָא ןיא

 םנופ םירבזחד זַא ןטלעז טשינ ךיוא זיא סע .ףעטרַא ןופ גלָאפרעד םעד ןפלעה

 וצ ןעמוק ןלָאז (עידוטס ,ויטקעלָאק-רעליּפש ,גנוטלַאורַאפ ,ישזער) ףעטרַא

 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו סרעדנוזַאב -- ןעּפטעלָארּפ םנופ ןעגניטימ עשירעפעש

 ךיוא ךיז ןפערט סעיצפשזינַאגרָא עדייב .עמַארד רעיײנ ַא רעביא עיסוקסיד ַא

 :דנוב-רעטסוועש רעד טקיטפערקעג רעמ ךתאנ טרעװ סע ואוו ,"תוחמש,, ףיוא



 רע טרעוו ,עידוטס רעד ןיא ןטַאנ או ארוואוורווו וו או11ודרווורדרווווווווווווווואווווטטוט ף ע ט ררַא רָאי ןעבצ
 ן וע ,עידוטס ר ןיא ןסַאנ

 ןטימ עלָאר ַא ןליּפש וצ ןגיוצעגוצ

 ןיא עלָאר עטשרע ןייז .וויטקעלָאק

 רעטיור רעד ןעוװעג ןזיא ףעטרַא

 ."נעט ריפ, סלעינַאד ןיא לרעמ

 -ענניירא רע טרעװו 1929 ןיא

 -רעליּפש-ףעטרַא םעד ןיא ןעמונ

 עלַא ןיא לייטנָא טמענ ,וויטקעלָאק

 טליּפשענ טָאה ןוא ןעגנוריפפיוא

 לרעמ רעטיור :ןלָאר עקידנגלָאפ

 -גייא ןיא ,רעטסוב ;?געט 4, ןיא

 ןיא ,דעווש ;"יזיב זיא טָאג, רעטקַא

 -עי, ןיא ,טַאנָאד ; "דַארַאּפ ןטירד,

 -ָאלטנַא) ליסַאװ ; "וועשטילוב רָאג

 ,,ןטורקער, ןיא (טַאדּלָאס רענעפ

 רעקיבלעז רעד ןיא טליּפשעג ךיוא

 ןיא ,ןֵּתֹנ עדייז ; דש-לאירבנ עסעיּפ

 -קיוו ןוא טַאנָאד ; "ןָאפעלעט םייב ,

 -ַאװ ; ועיַאניטסָאד, ןיא ,רָאט
 ןוא שמש ; "רעטינש יד, ןיא ,יליס

 ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה , ןיא ,יקסלעּפ
 -על שריֵה , ןיא ןיקעשט ;ל?עוָאשזד

 ."ןטייק ןיא ,רעגניז ;"טרעק
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 ףיוא ,ןייל-טעקיּפ רעד ףיוא ,סעיצַארטסנָאמעד-רעטעברַא ףיוא ךיז טפערט ןעמ

 .וװ .זַא .א ,ףעטרַא םנופ ןעגנוריפפיוא עיינ ייב ,םםיבוט-םוי עלערוטלוק

 ,טייצ קיטש ַא טשינ ךיז ןעעז רעטסעווש יד זַא ,טפָא ךיוא רעבָא טריסַאּפ

 רעדנוזַאב עדעי .רעטייווצ רעד ןופ ענייא ןסירעגּפָא ,טדמערפעגּפָא ןרעוו ייז זַא

 .תוגאד עריא ןיא ןעקנוטעגנייא ,ןטעברַא עריא ןיא ןָאטרַאפ ,טעוופצזהרַאפ

 ,טײקטרעטייורעד ַא ,טײקטרעדנוזעגּפָא ןַא קידנליוו-טינ ייז ןשיווצ ךיז טפַאש

 זיא'ס לייו .ןדייב רַאפ טנוזעגמוא רעכיז זיא סָאד סָאװ ,ץ נָא ט סיד ַא

 רעקרַאטש ןענָאק עדייב ,ןסקַאװ רעלענש ןוא רעסעב ןענָאק עדייב :רָאלק

 -טנעָאנ רעמיטניא רעמ ַא ךרוד ,טקַאטנָאק ןרעגנע ןַא ךרוד ךיז ןעילברעדנַאנַאפ

 רעוויטקורטסנָאק ךרוד ,ףליה רעקיטייזנגעק רעכעלרעטסעווש-תמאב ךרוד ,טייק

 .ןעגנוקיטומרעד ,ןעגנוזייוונת עקידנרע"לַאב עקיטזיינגעק ךרוד ,טעברַאנעמ:=:זוצ

 זיא סָאד ,ט ס ק ע ט ,רוטַארעטיל ,טסנוק-טרָאװ יד זַא ,טסייוו רעדעי

 -ָאװער וצ טמוק סע ןעוו זַא ,טנַאקַאב ךיוא זיא'ס .רעטַאעט ןופ ןייב-ןקור רעד

 רעכלעוו ,ףעטרַא רעד יװ ,רעטַאעט ַאזַא רַאפ טסקעט ןשירַאטעלָארּפ ןןרענָאיצול

 ךיז ןעמ טסיוטש ןסַאמ-סקלָאפ-ןוא-רעטעברפא עשידיא עטיירב ןענידַאב ףרַאד

 יד ןופ ענייא זיא סָאד -- רַאוטרעּפער רעקיסַאּפ .לגנַאמ ןפרַאש ַא ןיא ןָא

 ןעוועג עגַארפ רעד טָא םורַא ןענייז .ףעטרַא םנופ ןגַארפ עטסקיטייוװעגנָא עמַאס

 :טהדנעטעג ףעטרתא רעד טָאה .סעיצַאזינַאגרָא עטיירב דצמ סעדווירק ליפ

 ןריפפיוא ןענָאק ןלָאז רימ סָאװ ,ןסעיּפ ןיק טשינ טפַאש ןעּפטעלָארּפ רעד

 :טקידײלַאב ןעּפטעלָארּפ רעד ךיז טָאה .רַאוטרעּפער ןקירעהעג זדנוא טיג

 טריקַארברַאפ רע .ןסעיּפ ערעזדנוא ןריפוצפיוא ןָא טשינ טייטש ףעטרַא םעד

 ןרעו טצונעגסיוא גלָאפרעד טימ טנָאקעג טלָאװ סגתנװ ,?לַאירעטַאמ רעזדנוא

 -טעלָארּפ רעד :טגָאלקפצב עיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט יד ךיז טָאה .עניב רעד רַאפ

 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ךיז וצ גנערטש ג ו נ ע ג ט ש ינ זיא ןעּפ

 -סיוא ריא טַאהעג עיצַאזינַאגרָא-רעבײרש יד טָאה .ףעטרַא םעד ןסעיּפ ןבעג

 ןעמעננָא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעװ ,גנערטשיוצ זיא ףעטרַא רעד :גגנוצעז

 .רעדילגטימ-ןעּפטעלָארּפ ןופ ןבירשעג ,ןסעיּפ

 רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי ןעצ יד רַאפ :טנַאקַאב זיא לכה-ךס רעד

 -ָארּפ ןופ ןבירשעג ,קיטש-רעטַאעט לָאצ עניילק-קיטשינ ַא טריפעגפיוא ףעטרפצ

 -ַאכ ,'ןענישַאמ ןופ שיור ןיא  עסעיּפ סרענרעשט עילופ) רעדילגטימ-ןעּפטעל

 סרידַאנ השמ ."לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה, ןופ עיצַאזיטַאמַארד סרעוװַאּפרעוװו

 עמעָאּפ עשיטַאמַארד סעצנירּפ .א "ישילשה ןימינב תועסמ, ןופ גנוטעברַאַאב

 רעד טָא ןופ .(ןלַאירעטַאמ-טסנוק-ןיילק ערעדנַא עקינייא ןוא "גירק םעד גירק;

 רעטייוצ רעד וצ עיצַאזינַאגרָא ןייא ןופ טייקמפגזקרעמפיוא רעקידנגונעג-טינ

 ןרַאפ סעיצקודָארּפ עשיגרוטַאמַארד ,עשירַארעטיל עקיסַאּפ ןלעטשוצ ןופ טרּפ ןיא)

 יד ףױוא | ט ע ב ר ַא וצ טייקטיירג ןוא טייקיליו ןופ טרּפ ןיא ןוא ,ףעטרַא

 רעד רַאפ ייז ןצונסיוא ןענָאק וצ ףיוא ןסעיּפ עטלעטשעגוצ -- קינייװ ,תמא --

 יד ןצעשגנירג רעדָא ןצעשרעד-טינ ןקיטייזנגעק םעד טָא ןופ ,(עניב-ףעטרַא

 -וצ טשינ טָאה ףעטרַא רעד .ןטי"-לעג עדייב רעכיז ןבָאה ,תוחוכ עשירעפעש

 ףמַאק-ןסַאלק ןופ ןדָאב ןפיוא ןעלצרָאװ ךיז לָאז סָאװ ,ןסעיּפ גונעג ןייק ןגָארקעג

 רענשַאּפערתה רעשידיא רעגיה רעד ןופ ןסקפאוסיורַא ןלָאז סָאװ ,עקירעמַא ןַיא

 -רעטעברַא ןשידיא םנופ גנולגיּפשּפָא עשירעלטסניק ַא ןייז ןלָאז סָאװ ,הביבס

 -ָארּפ ןוא ןטױנ ,ןעגנואיוב ןוא ןפמַאק ערעזדנוא ןופ ,עקירעמַא ןיא רעגייטש

 ןוא ןעגונעפָאה ,ןדייל ןוא ןעייוו ,ןעגנורַאפרעד ןוא ןעגנובעלרעביא ,ןעמעלב

 .ע קי ר ע מ ַא ןבעג ןלָאז סָאװ ,ןסעיּפ יד ןגָארקעגוצ טשינ טָאה רע .ןעמיורט

 עשיגרוטַאמַארד ןייז סָאװ ,טימרעד ןריולרַאפ טָאה .רעדיװ ,ןעּפטעלָארּפ רעד

 םעד טָא ףױא סו ,ןרָאװעג טקיטומטנַא ןוא ןּפמורשעגנייא זיא טעברַא

 -עטשרעטניה ליפ) קילעטשרעטניה רעייז ןבילבעג רע זיא (ןעמַארד ןופ) טיבעג
 טשינ טָאה רע סָאװ ,(קיטירק ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ טימ ךיילגרענפ ןיא רעקיל

 ו ר י ז י ט ַא מ ַא ר ד וצ שירע"לטסניק ןטייקכעלגעמ ענייז טלקיװטנַא

 רופט" -עכ 'ךוא ןרוגיפ ,ןטקילפנָאק ןוא ןפמַאק ,סעיצַאוטיס ןוא ןשינעעשעג עקיטכיוו

 םהרבא ןעיבשרה

 לטעטש ןיא 1903 ןיא ןריובעג

 -עג .עינרעבוג רענדָארג ,לעצטשעלק

 -ַאב ,רָאי 12 ןיב רדח ןיא טנרעל

 -יא טנרעלעג ,לוש-סקלָאפ ַא טכוז

 -וה ןוא שטייד ,שיאיירבעה ,שיד

 .שיס

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג



 .פוש-טנוװַא עשילגנע טכוזַאב ,20

 טגנַאלַאב ,רעטנייּפ סלַא טעברַאעג זר * אי ר אצ - ש
 א וי סרעטנייּפ רעד וצ 4 יה 5

 -ַאעט ןעז טימ טנגונַאב טשינ ךיז

 .טליּפשעגטימ ןיילַא ךיוא ראנ ,רעט

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ,1992 ןיא

 -טניירפ - טסנוק , עּפורגזןרָאטַאמַא

 סמבכילע-םולש ןיא טליּפשענ ."בולק

 ןענאב ילבעגרעביא סָאד , ,"ןִט

 ײרַא קיטייצכיילג .זוָאר ןישזד ןופ

 יי: ,ןײארַאפ-סגנַאזעג טייהיירפ ןיא

 .רעגניז עטשרע יד ןופ רענייא ןעוו

 -ַארד טייהיירפ , רעד ןופ רעדנירגטימ

 -נוא .1924 ןיא עיצקעס רעשיטַאמ

 -ישזער ןופ טפאשרעריפ רעד רעט

 טריפעגפיוא ,רעניטָאװארּפ .א רָצס

 -נורינעצס ןוא סרעטקַאניײא לָאצ ַא

 -נָאק ןסיורג ַא טריפעגכרוד ןוא ,ןעג

 סייררעבא ןָא--ןרָאי עלא זיא .טרעצ
 .ףעטרַא םעד טימ --

 ןיא ןלָאר יד טליּפשעג טָאה ר

 -יוט םייב , : ןסעיּפ עקידנגלָאפ יד

 "ןטַארקַאטסיר, ,חלג רעד -- "רע

 -רעּפוק םישזד , ,קַאנרעטסַאּפ --

 - "?טנַאילירב , ,דרָאפקַאר --- ?ּפָאק

 ןופ שיור ןיא,, ,ןדײא יד ןופ רענייא

 ,רעסיימש עלעשרעה -- "ןענישַאמ

 שריה , ,לעסרָאּפ -- 2

 ,"נעט ריפ , ,לאװ ןָאפ - :

 "טנערב ּפעטס ,, ,רעטעברַא רעש עי

 -ופ -  "ראהאפ ךעטיהה; ;!ףוחב

 "וועשטילוב-רָאגעי , ,רעטסינימדץנַאנ

 -- "ןטורקער, ,(חלנ) ןילװַאּפ --

 -ונ -- וװעיַאניטסָאד --- ,גנוי-בצק

 ,קינשזָאגָאר -- ?רעטינש , ,ןיב

 --"לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנאה,
 "990,000, ,לַאװַאל יטנערפ

 .רעטעּפ -- ?ןטייק , ,ןייפ רשא

 ַא ןיא רעטלַאװװרַאפ-עניכ ןעוועג

 רעטָאװ, טריסישזער ,ןסעיּפ לָאצ

 רַאטערקעס רָאי ייווצ ןעוועג ,"יֵָאב

 רָאי ייווצ ,ויטקעלָאק-רעליּפש ןופ

 רעד ןיא רָאי סקעז ,טַאר-טסנוק ןיא

 -ערקעס-ץנַאניפ טציא ,גנוטלַאוורַאפ

 .ףעטרַא ןופ רַאט
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 ףאע שהוא הָא" ןעבצ

 ,עיזעָאּפ רַאפ סעיצקעס ערעדנוזַאב ןרינָאיצקנופ ןעּפטעלָארּפ םייב) .ןטלַאטש

 וליפא ךָאנ ןעמ טדער עיגרוטַאמַארד רַאפ עיצקעס ַא ןגעו .קיטירק עזָארּפ

 טתגה ןוא ןטעברַא ןבױהעגנָא ,רָאי עכעלטע טימ קירוצ ,לָאמַא טָאה יז .טשינ
 .(טזיילעגפיוא דלתצנב ךיז

 -ַאגרָא עדייב רַאּפ טנוזעגמוא זיא עגַאל ַאזַא :טשינ לפייווצ ןייק זיא סע

 ןענייז עדייב .ןסקָאװעגסיױא שיאיידיא ןוא שירעלטסניק ןענייז עדייב .סעיצַאזינ

 ןענָאק עדייב .םביוב-רוטלוק ןקידנעילב ,ןקידנסקַאװ ןייא ןופ ןגייווצ עקיטכיוו

 ךיז ןקיטױנ עדיײב .ןצנַאגרעד ,ןקיטומרעד ,ןּזײּפש שירעפעש ךיז ןפרַאד ןוא

 עדייב .גנוגעווַאב רעזדנוא קיטיונ ןענייז עדייב -- רעטייווצ רעד ןיא ענייא

 -ערג ךָאנ וצ (ןרעװ טקריװַאב אלימב ןוא) עטייווצ יד ענייא ןקריװַאב ןפרַאד

 .ןגיז עקידרעטייוו וצ ,טעברפצ רערַאבטכורפ וצ ,ןעגנוכיירגרעד עשירעפעש ערעס

 ןוא ןעמָאנ םענעגיײא ןיימ ןיא ךיא שטניוו ייליבוי-ףעטרַא ןקירָאי-10 םוצ

 ןוא לענָאיצַאזינַאגרָא ךיז לָאז ףעטרַא רעד זַא ,ןעּפטעלָארּפ ןופ ןעמָאנ ןיא

 רעשידיא רעד ןרעוװו תמאב ןוא ןעילברעדנַאנַאפ ןוא ןסקַאװעצ שירע"לטסניק

 גנואיוב רעד ןיא לייז רעזעידנַארג ַא -- רעטַאעט-סקלָאפ רערענָאיצולת;:וװער

 וצ טיירג זיא ןעּפטעלָארּפ רעד .טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא טנָארפ-סקלָאפ ןופ

 ןרעוװ טריטנעמעצ רעטסעפ לָאז .ןינב ןקיטכיו םעד טָא ןקיטסעפרַאפ ןפלעה

 וצ סיוארָאפ .ףעטרַא .סעיצתצזינַאגרָא עדייב יד טָא ןשיװצ טייקינייא יד

 -ָאװער רעקידרעטייו וצ סיוארָאפ !טייקשירעטסיימ רעלַארטַאעט רערעכעה

 ! טולַאס ! טייקשירעפעש רערענָאיצול

 ןעצ ןייז וצ ףעטרַא םעד ןסירנַאב רימ

 םיא ןשטניוו ןוא טייקיטעט רעקירָאי

 .רעטייוו ףיוא גלַאּפרעד

 ןָאינוי ןרָאיטקא עשידיא



 111 1000 0001001001011119111111111111 1 1 1 1 1 111 1111 111 1111 111 1111 18 1111 1111 1111 1111 ף עטר ַא ר ָא : 1 עצ

 ךעטנ וו א

 ףעטרא ןשי'מ

 גרעבנײפ ל? 9

 .1932-1924 רעטניוו ןיא ןעוועג זיא סע לארשי ,יקסנַאשטילעװ

 -פיוא רענעטָארעג-טינ ַא טימ ןביױהעגנָא ןָאזעס םענעי טָאה ףעטרַא רעד

 -טסניקיּפַאנק ןוא עזעיצנעטערּפ ַא עסעיּפ ַא ,"דַארַאּפ ןטירד, םעד ןופ גנוריפ

 .עשירעל

 רעשקעה ןיא ןכָאװ רָאּפ ַא ןרָאװעג טלליּפשעגּפָא זיא עסעיּפ יד יו םעדכָאנ

 ויטקעלפאק רעד טָאה ,סַאג רעט104 ןוא וינעוע רעט5פ רעד ףױא ,רעטַאעט

 ןופ ץנעטסיזקע יד .תורצ עסיורג זיא'ס זַא ,ןעזעגנייא גנוטלַאװרפצפ יד ןוא

 .תלוקשמ ףיוא ןעגנָאהעג זיא ףעטרַא

 סלַא ןדַאלעגנייא ךימ ףעטרַא ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה רעטניװ םענעי

 ,ןסעיּפ ןגירק וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא ןיימ .רעטַאעט ןופ רעטיילל ןשירַארעטיל

 ןטייוצ ןוא ןטשרע ןרַאפ טסנוק-ןיילק ןטיירגוצ ןוא ןטעברַאַאב ,ןצעזרעביא

 עבַאגפיוא ןיימ זיא ןסעיּפ ןיא קחוד םענײמעגלַא ןבילוצ .ףעטרַא ןופ וװיטקעלָאק

 .עטסגנירג יד ןופ טשינ רָאג ןעוועג

 -נוז ןוא םםיתבש זיולב *דַארּפצּפ ןטירד, םעד ףעטרַא רעד טָאה טליּפשעג

 -פיוא ןויטקעלָאק עדייב ןוא גנוטלַאװרַאפ יד ךיז טָאה ךָאװ עצנַאג יד .סקיט

 עדײבעגיּפַאש ַא ןופ "טעלפ, ןכעלמייהמוא ,ןטלַאק ,םעניילק ַא ןיא ןטלַאהעג

 טצײהַאב ןטלעז זיא עדייבעג יד .וינעוע רעטפ ןוא סַאג רעט18 רעד ףיוא

 ןוא רערעװש ַא ןעוװעג זיא רָאי םענעי ןופ רעטניױו רעד ןוא -- ןרָאװעג

 .רעטלַאק ַא

 ּפַאש ןיא געט יד ךרוד טעברַאעג טלָאמעד ןבָאה רעליּפשיוש-םירבח יד

 רַאֿפ ןטיירגוצ ךיז ןוא ןטעברַא ףעטרַא ןיא ןעמוק יײז ןגעלפ טנװָא ןיא ןוא

 .ןעגנולעטשרָאפ יד

 יד ,רעטלטוורַאפ םעד ,ןיקלערָאג .א רבח טכַארבעג ךיא בָאה לָאמ ןייא

 -ב סיט עסעיּפ עיינ ַא סיקרָאג ןגירק וצ ןעגנולעג זיא רימ זתא ,הרושב

 ."וועשטייל

 ךיז טָאה ,ןיקרָאג ןופ עסעיּפ ַא ןגָארקעג טָאה ףעטרַא רעד זַא ,סעיינ יד
 ךָאנ זיא עסעיּפ יד רעדיײא .רעליּפשיוש יד ןשיװצ טיירּפשרַאפ לענש-ץילב

 טלײטעצ ךיז ,ןיילַא ךיז ןופ יו תוויטקעלָאק רעד טָאהד ,ןרָאװעג טנעיילעג

 ןטנעמירעּפסקע ןכַאמ ןגעק סיואכרוד ןעװעג זיא דצ ןייא .םידדצ ייווצ ןַיא

 ,1906 רעבמעווָאנ ןט14 ןריובעג

 טּלָאמעד ,קסווָאטילטסערב ןיא
 רעשידיסה ַא ייב ,דנ אלםורסייוו

 ,רעטומ ,ןדמל ַא רעטָאפ .עילימאפ
 -עב ןוא עקסרעטידנָאק ַא ןטלַאהעג

 יקדרד דמלמ ַא ייב טנסעו יירעק

 ,קסווָאטיל טסערב ןיא ארמג ןוא
 ןוא הבישי רעקדָאבלָאס ןיא א רעד

 קירוצ ךָאנרעד .ןנהלא קהצי 'ר ייב
 -יֵרֹּפ ַא ןיא א ןיא

 שיסור ,שיאערבעה -- לוש רעטַאװ

 ןיירא רעטעּפש טערט .שידיא ןוא

 ןפרוק עשיטסינויצ-ילעוּפ יד ןי

 ניימעגלא ןוא שיליוּפ ךיוא טנרעל

 רעד ןופ עטכישעג ןוא ,עטכישע

 רעטעּפש זיא יא

 ןופ ?עלוש-ךַאפ, רעד ןֵּיִא ןירַא

 רע ואוו ,?טרָא  טפַאשלעזעג רעד
 ןיא טרָאפ .רעילָאטס סלַא .טקידנע

 ןופ ,ןיװ ןייק ץולח ַא סֹּלַא 1

 -יטסעלַאּפ ןייק ,1922 ןיא ,ןטרָאד

 םייב רעילָאטס סּלַא טעברַא .ענ

 -טימ ַא ןעוועג .ןגעוו ,ןעײסָאש ןעיוב

 -ּפָא ,,תורדתסה, רעד ןיא דילג

 -סָאק א ןרָאװעג עקירעמַא ןיא

 סּלֵא טעברַאעג ,רעלדעּפ-רעמָאט

 2 זַא ,טרעדָאפעג סיואכרוד טָאה דצ רעטייװצ רעד .עסעיּפ רעטסנרע ַאזַא טימ סלא ,ןלאש עשינַאּפש ייב "רעלַאמ,
 "רענילקיואדניװ, םלֵא ,רעילָאטס = * 2 7 1 עה טיי יא

 .?סנַאש םעד ןעמענ, לָאז ןעמ
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 -בָאס רעד ןיא

 -קילבָאּפ , ,ייוו

 (לוש-רַאטנעמעלע עשילגנע) "לוקס
 -ומיל ערעדנַא טנרעלעג ךָאנרעד ןוא

 .םיד

 ןיא טליּפשעג דניק סלַא ךָאנ

 ןעוועג ,רעטַאעט ןלענָאיסעּפָארּפ ַא
 רעטעּפש ןוא ,ןזח ַא ייב ררושמ ַא

 רענליוו , רעד ייב ?טסיטַאטס, סלַא

 רעד טימ ךָאנרעד ,ןיוו ןיא ?עּפורט

 וינ ןיא טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד

 ןוא טנרעלעג 1928 ןיא א
 -נולעטשרָאפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז

 -ירּפ רעשיאיירבעה רעד ןופ ןעג

 -ידק , ןוא "המיבה , עידוטס רעטַאװ

 ןיא ןטָארטעגניירַא 1926 ןיא ."המ

 -עג טָאה רע עכלעוו ,עידוטס-ףעטרַא

 ןקיטנייה זיב זיא ןוא ןעיוב ןפלָאה

 ןוא ףעטרַא ןטימ ןדנוברַאפ גָאט

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא זיא

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .רעליּפש

 ןסעיּפ -- ןעגנוריפפיוא עלַא טעמכ

 ןופ -- סעיצַאמַאלקעד-סַאמ ןוא

 .ףעטרַא
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 ַא סיקרָאג ןריפוצפיוא עיידיא רעד ןופ ןרָאװעג טרעטסייגפגב ןָא גָאט ןטשרע

 .עסעיּפ

 עסעיּפ יד ןצעזוצרעביא טרעיודעג רימ טָאהד סָאװ ,געט יד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ןבָאה עלַא .ךעלדער ףױא ןעגנַאגעג ףעטרַא רעד זיא ,"וועשטילוב רָאגעי

 .עסעיּפ יד ןרעה וצ דלודעגמוא טימ טרַאװעג

 יי רעד ןעװ ,טנוװֶא רענעי ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה רימ

 נעצס ןייא ןשיוצ .עסעיּפ יד ןרעהוצסיוא ט"למַאזרַאפ ךיז טָאה וויטקעלָאק

 א יונעג ךיז ךיא בָאה ןטייווצ ַא ןוא טקַא ןייא ןשיוצ .רעטייווצ ַא ןוא

 ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןסעזעג זיא םלוע רעד .רעליּפשיױש יד ןופ רעמינּפ יד וצ

 ןוא טײקטנפצּפשעג רעקידריװקרעמ ַא טימ טרעהעגוצ ךיז טנה ןעמ .םעטָא

 -ףרַאש ענייז טימ יקרָאג : טייקיניילק ןייא .ארומ רענעגרָאברַאפ ַא סעּפע טימ

 ! ןּפיט ןוא ןרעטקַארַאכ עטקַאהעגסיוא-ןייטש ןופ יו ,עטצינשעג

 עתמא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןרָאװעג טנעיילעגרעביא זיא עסעיּפ יד ןעוו

 טייצ רענעי ןיא ןבָאה ףעטרַא ןופ רעליּפשיוש עגנוי עלַא טשינ .עיסוקסיד

 ףעטרַא רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא ייז זיא'ס .תוחדוכ ענעגייא יד ןיא טביולגעג ךָאנ

 לָאצ רעסיורג ַא ןופ גנוניימ יד .גנומענרעטנוא עשילַאקיזיר ַא ךיז ףיוא טמענ

 -קע ןייז ןופ געוודייש ןפיוא טציא טייטש ףעטרַא רעד זַא ,ןעוועג זיא םירבח

 רעד זַא ,דנַאטשוצ ןקידעגָאלק ַאזַא ןיא ןעוועג ןענייז ןצנַאניפ יד .ץנעטסיז

 ןקידעבעל ןייק טימ ןעזעג טשינ ךיז ןבָאה עטלעטשעגנָא רָאּפ יד ןוא רעטלַאוװרַאפ

 -סױא טשינ עסעיּפ עיינ יד טעװ ,הלילח ,רעמָאט .דנַאנַאכתנ-ןכָאװ ןשָארג

 .ףעטרַא רעד טוּפַאק זיא -- ןעמענ

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש-טעהד זיב טרעּפמַאעג טנװֶָא םענעי ךיז טָאה ןעמ

 רעד רַאפ טבזַאיזוטנע רעכעלנייוועגרעסיוא סרעדיינש ָאנעב רבח זיולב .ןיירַא

 ןופ תונשקע רעקידריווקרעמ רעד טימ .עיצַאוטיס יד טעװעטַארעג טָאה עסעיּפ

 -טסניק זיא ףעטרַא רעד זַא ,ןזיװַאב רעדיינש רבח טָאהד רעלטסניק ןסיורג ןדעי

 עקיטכיוו ַאזַא ןריפוצפיוא יואר ןיוש זיא רע זתא ןוא ןסקָאװעגסױא שיר

 ןדנוצעגנָא ןוא טנָאמעג ןוא טקעװעג רעטרעוװ ענייז טימ טָאה רע .עסעיּפ

 רעד ןוא -= רעלפייווצ עשיטסימיסעּפ עמַאס יד ןופ רעצרעה יד ןיא רעייפ ַא

 ."וועשטילוב רָאגעי, ןריפוצפיוא ןסָאלשַאב טָאה וויטקעללָאק

 -טנַארַאפ רעד וצ ךיז ןטיירגוצ ןופ ןכָאװ עגנַאל ןביוהעגנגָשז ךיז ןבָאה סע

 -וש יד גנידַאב ַא טלעטשעג טָאה רעדינש רבח .גנוריפפיוא רעכעלטרָאװ

 -רעּפ ןוא קורדסיוא ןשירעלטסניק םומיסקַאמ ןכיירגרעד וצ ידכ זַא ,רעליּפש

 רעדָא ייווצ ןליּפש וצ ןטיירגוצ ךיז וויטקעלָאק ןופ רענייא רעדעי ףרַאד עיצקעפ

 עקַאט רעליּפשוש רעדעי ףרַאד וצרעד ."וועשטילוב רָאגעי, ןופ ןלָאר יירד

 .ףעטרַא ןיא סעציטעּפער עכעלגעט יד רעסיוא ךיז רעביא ןטעברַא רעווש

 יס טליפרעד לָאמַאטימ טלָאװ רעליּפשױש רעדעי יװ ,קידריוװקרעמ ןוא

 עשירעלטסניק עסיורג יד ייס ןוא ףעטרַא ןיא עגַאל עטלפייווצרפאפ-טעמכ יד

 .גנוריפפיוא רעיינ רעד רַאפ תוירחא

 געלפ ןוא ףעטרַא םוצ טענָאנ ןענַאטשעג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ

 ןבהאה ?סלָאמנייק זַא ,ןבעגעגוצ רעטעּפש ןבָאה ,סעיציטעּפער יד ןכוזַאב טפָא

 ,הדמתה ליפ ױזַא טימ ןערב ליפ ױזַא טימ טעברַאעג טשינ רעליּפשיש יד

 ."וועשטילוב רָאגעיא רעביא רעטניו םענעי יו

 ןסעזעג ןענייז רעליּפשױש יד .טלַאק ךעלקערש ןעװעג זיא ףעטרַא ןיא

 0 ,גנַאל-ןדנוטש ןוא ןעלטנַאמ עמערַאװ קירעביא-טינ ערעייז ןיא טערונעגנייא

 ס ךָאנ ענעצס ןעגנַאגעגרעביא ,טעברַאעג טכַאנייב 2 זיב לָאמַא ןוא 1 זיב 8

 4 : וו וַאב ךיז ןוא טּפתאלקעג טָאה וויטקעלָאק רעד .עלָאר ךָאנ עלָאר

 .ןישַאמ עטלױאעגנָא-ןייפ

 -יפילַאװק-ךיוה ַא ןבעג וצ טיטעּפַא רעד ןסקָאװעג זיא טעברַא רעד טימ

 ןבָאה עכ"לעוו ,רעליּפשיוש עקיבלעז יד .גנולעטשרָאפ עשירעלטסניק עטריצ
 -ילוב רתאגעי, ןריפפיוא ןעמ ףרַאד יצ ,םעד ןגעװ ןעלפייווצ טַאהעג רעירפ

 .עסעיּפ רעד רַאפ טפמעקעג לגענ טימ ןוא ןייצ טימ טציא ןבָאה ,"וועשס וו 1111 1111 1111 111 111 1 1
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 הרש ערעצרעבלז

 םעד ,ןליוּפ ,שזדָאל ןיא ןריובעג

 -לע-רעטעברַא ייב ,1900 יַאמ ןט3

 (רעבעו-ןיולַא--עטַאט רעד( ןרעט

 עשידיא-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב

 -סקלָאפ ַא טקידנעעג .גנואיצרעד



 ןעצ

 עקינייא ןופ ךיוא יו ,ףעטרַא ןופ רערערַאפ ןוא טניירפ יד ןופ ,ןסיורד ןופ

 רעד זַא ,?ןכולס, ןוא ןטכירַאב ןעמוקעג ןענייז גנוגעװַאב רעד ןיא םירבח

 טָאה ןעמ .גנומענרעטנוא רעשילפשקיזיר ַא רָאג רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה ףעטרַא

 !טעה :ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג ןוא סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג

 ןופ ערעימערּפ יד -- 1934 רַאונַאי רעט6 רעד ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא לַאז רעד .רעטַאעט רעשקעה ןיא "וועשטילוב רָאגעי,

 רעכעלרגריב רעד ןופ ךיוא יו ,רערעזדנוא ןופ רעייטשרָאפ לָאצ רעסיורג ַא

 .סעיצַאזינַאגרָא עלערוטלוק ערעדנַא ןופ ןוא ,עסערּפ

 םיצולּפ טלָאװ רע יו ,ןגיושעג םלוע רעד טָאהד טקַא ןטשרע םעד ךָאנ

 רעמ ןיש רע טפאה טקַא ןטירד ןוא ןטייווצ ןכָאנ רעבָא .ןרָאװעג טפעללּפעג

 דיירפ יד טשינ ןוא גנושַאררעביא יד טשינ ךיז ןיא ןטלםגהַאב טנָאקעג טשינ

 רעייז רַאפ רעליּפשיוש יד עיצַאװָא עקידמערוטש ַא טכַאמעג טָאה רע ןוא --

 -ָאז ןוא ישזער עכעלרעדנואוו ןייז רַאפ ןרעדיינש ,גנוכיירגרעד רעשירעלטסניק

 .סעיצַארָאקעד עלופרילָאק ענייז רַאפ ןפָארַאטָאל

 םעדכרוד זיא ןוא גיז ןשירעלטסניק ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה ףעטרַא רעד

 .ןדָאב ןטנוזעג ַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא לעיצנַאניפ ךיוא

 רימ לָאז ,יעליבוי ןקירפני-10 ןייז טעװפארּפ ףעטרַא רעד ןעוו ,טציא

 -יוש ןדעי ,ןרעזדנוא וויטקעלָאק ןכעלרעדנואוו םעד טָא ןסירגַאב וצ ןייז טביולרעד

 .מ ןוא רעדיינש ָאנעב םירבח עקיצרַאה ,עביל עניימ ךיוא יו ,רעדנוזַאב רעליּפש

 -טסניק עסיורג ןוא טעברַא ערַאבטכורפ ןרָאי ליפ ןשטניוו ייז ןוא ףָארַאטָאלָאז

 .ןעגנוכיירגרעד עשירעלל

 טימ לופ זיא ץרַאה ןיימ זַא ,ןרעכיזרַאפ וצ ייז ןייז טביולרעד ךיוא רימ לָאז

 עקינייו רָאג עניימ טימ בָאה ךיא סָאװ ,טקַאפ םםעד ףיוא ץלָאטש ןוא דיירפ

 םעד ןופ גלָאפרעד ןשירעלטסניק םוצ טרעייטשעגייב ףעטרַא םוצ ןגָארטיײב

 גָאט-צ-טנייה ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןתמא ןקיצניײא

 טצירקעגנייא קיבײא ףיוא ןענייז ןצרתצה ןיא רימ ייב זַא ןוא .עקירעמַא ןיא

 טרעביפעג ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןעוו ,טכענ ןוא געט עקיטכיל ענעי ןרָאװעג

 םעד ,סַאג רעט18 רעד ףיוא ,עידוטס*ףעטרַא רעד ןופ ןרעמיצ עטלַאק יד ןיא

 ןָאק ףעטרַא רעד עכלעוו טימ ,ןןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק עסיורג ןופ םולח

 .ןריצלָאטש טנייה געמ ןוא

 :טעברַא רעד יב ףעטרַא ןופ ףעטס רעשינכעט רעד

 י ,ןָאמײס .י ,ןײטשדלָאג .מ ,ןָאסרעביל .ל
 ףָארַאטָאלָאז .מ ,ןיוועל .ס

 ,ןאמפואק
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 ט קעװַא רָאי 12 וצ ןוא ,לוש

 ר 1 .עקרעצוּפ-ןטוה ַא וצ

 ןסרוק-טנוװוא טכוזאבב 5

 -= ענעסקאוװרעד רַאפ

 ַאשנסיוו ענײמעגלַא ןוא עטכישעג

 ףיוא טייצ רענעי ןיא ףיוא-טערט

 -ַאלקעד ןיא ןעגנומענרעטנוא-רעטעב

 וצ טייצ ןופ טליּפשעג ךיוא .סעיצַאמ
 ןיא .ןרָאטַאמַא עּפורג ַא טימ טייצ

 -ַאב ,ןיוו ןיא ךיז יז טניפעע 7

 ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא ךיז טקילייט

 רעד ייב עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד

 ַא םלַא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 ןייק ןעמוקעג 1920 ןיא .דילנטימ

 רָאטיירעּפָא סלַא טעברַאעג ,עקירעמַא

 ןיא דילנטימ ַא טרעוו ןוא ןקָאז ייב

 .ןָאינוי סרעקרָאװ ליטסקעט רעד

 ןשידיא ןיא ןטנוװַא יד ןיא טנרעל

 טרָאד טנרעל .טעטיזרעווינוא-סקלָאפ

 .עיצַאמַאלקעד ןוא עיצקיד ךיוא

 -נוא ענעיידשרַאפ ףיוא ףיוא-טערט

 -ינַאגרָא-רעטעברַא ןופ ןעגנומענרעט

 ןטָארטעגניירַא 1921 ןיא .סעיצאז

 ,רעטַאעט סצרַאװש סירָאס ןיא

 עקטָאמ , ןיא ןלָאר ערענעלק טליּפש

 ."קוביד , ןיא לייטנָא טמענ ,"בנג

 רעד ןיא 1923 ןיא ןײרַא טערט

 -לעזעג-רעטַאעט , רעד ןופ עידוטס

 ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,"טפַאש

 םישדח 8 טרָאד טנרעל .ןיקלע לדנעמ
 ןיא ןטָארטעגניײירַא 1924 ןיא ןוא

 טרָאד טליּפש ."רעטַאעט רעזדנוא,

 סיקסנַא ןיא תיליל ןוא דש ַא

 -דנעה-לעמ יד -- "טכַאנ ןוא גָאט,

 רעטצעל רעד, סיקסניּפ ןיא ןירעל

 סיָאבַאר ןיא ל?ייטנָא טמענ ,"?לכה-ךס

 ."טארד קיכעטש,

 ףיוא ןטָארטעגנירַא 1992 ןיא

 רעד ןיא גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד

 טרעוו ."עידוטס-םַארד טייהיירפ,

 ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא טלייוורעד

 .טַאר-טסנוק ןיא ךיוא רעטעּפש

 ןוא ,עידוטפ רעד ןיִא ראי 3 טנרעל

 ןטָארטעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא

 -ירד יד  עלָאר רעד ןיא ףעטרַא ןיא

 -ריפ יה טרילבוה ןוא ,"יורפ עט

 ןיא ..רעױט םייב/ ןיא ןיטש

 ןיא ּפָאנקרעּפוק יורפ 199

 הק ןיא - קיר ?"ןיװטאב יקתפנ;

 סלַא טלייוװרעד טרעו ."ןטַארקָאטס

 ןופ ןירעעזפיוא) "ידיעל יטרעּפָאדּפ,

 ערי
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 םוצ טליּפש ,ףעטרַא ןופ טיזיווקער
 עטשרע יד -- טייצרַָאי-םכילע-םולש

 ,"טכירעג ןשידיא ןיא , ןיא ענעדיא

 ג"ל, ןיא לטניה ַא ןוא עסקיש ַא

 1950 ןיא טליּפש .ץנַאט-"רמועב

 -רעּפוק םישזד, ןיא רושטינריופ סימ

 ןיא ַאנװעיעסקעלַא עצנירּפש ,""ּפָאק
 שיור ןיא, ןיא ערעס ,"ןטנַאילירב,

 ןופ עקרַאטערקעפס יד ,"ןענישַאמ ןופ

 ןיא "יטעייסָאפ הוקמ סידיעל , רעד

 ,?רעטַאעט - טסנוק טיעדדוטיּפָא,

 -פיוא-ןסַאמ עלַא ןיא לייטנָא טמענ

 -יירפ , ייב יוװ ,ףעטרַא םנופ ןטירט

 ,סלַאירָאמעמ-ןינעל ,ןעייליבוי "טייה

 ןרָאפעג 1931 יַאמ ןיא .וװ .זַא .א

 טערט ןוא דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןייק

 -לעז םעד רעבָאטקָא ןיא ןיירַא טרָאד

 -עמ ןשידיא רעוועיק םניא רֶאי ןקיב

 גנוטייל רעד רעטנוא ,רעטַאעט-עכול

 טרָאד טליּפש ,וװָאלישרעװ .י .ב ןופ

 -ָאה רעט9 רעד , ןיא אניקטהואל --

 רעטומ יד ןוא ַאטעװַאזילע ,"טנָאזיר

 ,"קַאה רעד ןופ עמעֶאּפ יד, ןיא
 ,"לגילפ עקידנעיירד יד, ןיא עקייכ

 -טָאב ילתפנ , ןיא ,ּפָאנקרעּפוק יורפ

 סעסימ ,"געט 4, ןיא עקרתסא,"ןיוו

 ."דךיירפ ןופ סַאג יד, ןיא סנרעב

 ןלענַאיסעּפָארּפ ןיא דילגטימ ַא טרעוו

 .רעטעברַא-טסנוק ןופ ןייארַאפ

 ןופ קירוצ ןעמוקעג 1929 ןיא

 טקילײטַאב ןוא דנַאברַאפ-ןטעווַאס
 ןופ ןטעברַא עקידרעטייוו יד ןיא ךיז

 רעד רַאפ רוט ַא ףיוא טרָאפ ,ףעטרַא

 ,ָאגַאקיש טכוזַאב ,"טייהיירפ-ןגרָאמ,

 ףיואטערט ,דנַאלווילק ןוא טיָארטעד

 ןיא לדַארפ טליּפש ןוא לעודיווידניא

 ."בוטתזמ;

 מ

 ַא

 ןיא הכרב טליּפשעג 1954 ןיא
 1996 ןיא ,"סנזה םעד יסייּפ לטָאמ,

 דנע שטנָאּפ ,שטנָאה , ןיא ?טערג --

 ןיא עקרעמשטערק יד ,לעוָאשזד

 שריה , ןיא הכלמ ,"ןָאפעלעט םייב,

 ,רמועב ג"5 ןיא עסקיש ַא ,"טרעקעל

 ."900,000, ןיא לרעּפ

 רעזייוו-געוו רעד רעטייוו טייז

 .עקירעמא ןיא רעטאעט ןשידיא ןופ

 רעקעּפ רָאטקיװ
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 ףע טר ַא ר ָאי ן ע צ וו ווו ר ווו

 ףעטרַא רעד

 םעקאה ןייז ןוא

 רעד ףָארַאטָאלַאז)

 (רעלַאמ-רעטַאעט רענרעדָאמ

 ןיקלע לדנעמ 6

4 

 ןופ ןעגנואוטפיוא יד ןצַאשוצּפָא ידכ

 ןופ ןעגנוכיירגרעד יד וצ ןגָארטײב עסיורג ע עד

 ןגָאז לכ-םדוק רימ ןזומ ,ץנעטסיזקע רעקירָאיןעצ ןייז ןופ ךעמ צ -ףעטרַא

 .ללכב רעטַאעט ןיא רעלַאמ ןפ עלָאר רעד ןגעוו רעטרעוװ עכעלטע
 : רעצוּפַאב ַא ןופ עלפאר יד רעטַאעט ןיא טליּפשעג רעלַאמ רעד טָאה לָאמַא

 רעד ןופ רָאטקַאפ רעקיטכיו ןייק .לקםבטקעּפס םעד טצוּפַאב טתאה רע --

 .ןעוועג טשינ רע זיא אפוג טסנוק-רעטַאעט

 םעד ןופ לט רעשינַאגרָא ןייק ןעועג טשינ רע זיא רָאנ טשינ ןוא

 טַאהעג טשינ וליפא תוכייש עטקעריד ןייק רע טָאה טּפָא ץנַאג רָאנ ,לקַאטקעּפס

 סָאד ןקיטעז וצ רעד"ליב ןלָאמעג ,ךעלטנגייא ,טָאה רע .גנוריפפיוא רעד וצ

 עשינַאגרָא רַאפ תונווכ םוש ןייק ייברעד קידנבָאה טשינ ,רעיושוצ ןופ גיותיג

 2 רעד ףיותצ טלשיּפשעג טרעװ סָאװ ,קיטש םעד טימ טייקנדנובעגפיונוצ

 וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא סרעלַאמ םעד

 לָאז רע זַא ,ןייש, גנולעטשרָאפ יד ןכַאמ

 עקיזָאד יד טָאה רע ."גיוא סָאד ןּפַאכרַאפ
 שיפיצעּפס א יװ טשינ טליפרעד עבכַאגפיוא
 .עשירעלַאמ טושּפ א יװ רָאנ ,עלַארטַאעט

 -עג ךיז טָאה'מ ןעוו ,רעטעּפש טשרע

 טושּפ טלעטשרַאפ רעליּפשיוש רעד זא טּפאכ

 עשירָאזוליא עצנַאג יד סעצײלּפ ענייז טימ

 עלפאר יד ןעזעגנייא טָאה'מ ;ענייז ײרעלַאמ

 -אבמוא סלא ,רעטאעט ןיא רע"לאמ םנופ

 -עטשרָאפ רעד ןופ טנעמעלע רערַאבטיײרטש

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןַאד טשרע -- ,גנול

 ןעלדנַאװרַאפ וצ ןטנעמירעּפסקע עטשרע יד
 ןופ לייט ןשינַאגרָא ןא ןיא עיצַארָאקעד יד

 ןרעוו לָאז יז זא ,גנולעטשרָאפ-רעטאעט רעד

 םעד ןעמיטשאב סָאװ ,ןטנעמעלע יד ןופ ענייא
 רעד יװ טקנוּפ ןוא .גנוריפפיוא ןא ןופ לרוג

 םעד לכ-םדוק טכַארטַאב ןיא טמענ רָאסישזער

 רעד ךיױא ףרַאד ױזַא ,קיטש םנופ ךות

 ףָארַאטָאלַאז .מ ןוא ךות ןקיזָאד םםעד ןעלגיּפשּפָא רעלַאמ



 װו ןעטרַא רָא-" ןעצ

 רעד ןייז ףרַאד רעכלעוו ,רעליּפשיוש ןרַאפ ןטייקכעלגעמ ןעיוב ךָאנ וצרעד
 .לקאטקעּפס םעד ןופ רעכעלקריוורַאפ רעכעלטנגייא ןוא רעטצעל

 ןופ לייט עשינַאגרָא ןַא ןרעװ ןביוהעגנָא זייוכעלסיב טָאה רעלַאמ רעד

 .טסנוק-רעטַאעט רעקידעבעל רעד

 ןענַאטשטנַא רעטַאעט ןיא רעלַאמ ןרַאפ ןענייז ,גנַאגוצ םעיינ םעד בילוצ

 זיב ןענייז עכלעוו ,ןבַאגפיוא עלַארטַאעט ןוא ןעמעלבָארּפ עשירעלַאמ עיינ ץנַאג

 -ַאעט יד .קיטקַארּפ רעשירע?לַאמ ןייז ןיא טנַאקַאבמוא םיא רגאזפ ןעוועג ןַאד

 רעלעיצעּפס ,רענעכָארּפשעגסױא ןַא וצ ןרָאװעג טריפרעד זיא יײרעללַאמ-רעט

 ןביהרעד זיא ײרעלַאמ-ר ע ט ַא ע ט עיינ עקיזָאד יד .טסנוק-ר ע טַא ע ט

 .הגרדמ רעכיוה ַא רָאג וצ ןרָאװעג

 .סעיצולָאװער יד -- ריא ךָאנ ןותצ המחלמ-טלעװ יד ןעמוקעג זיתצ

 .טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא הדירמ ַא ןעמוקעג ךיוא זיא

 ענייז טימ רעטַאקסיּפ ,קינַאכעמָאיב ןייז טימ דלָאכרעײמ ןעמוקעג זיא

 .םינינב עטעקַאנ

 ,םערטסקע טייו ױזַא קעװַא זיא הדדירמ יד

 .רעטַאעט ןופ ןרתצוועג ןבירטרַאפ ןצנפשגניא

 סָאװ ,ןעמרָאפ עיינ יד ןליישסיוא ןביױהדעגנָא ךיז ןבָאה טייצ רעד טימ

 .רעטַאעט ןיא ןעײרעלַאמ עשירפאזוליא עטלַא יד ןטייברַאפ ןעמוקעג ןענייז

 עטפיוהעגנָא םתס טשינ רעבָא .עיצקורטסנָאק ןעמוקעג זיא עיזוליא טָאטשנָא

 שירעלַאמ ןותנ לקַאטקעּפס ןקידנפערטַאב ןרַאפ עטקיטכערַאב רָאנ ,סעדייבעג

 ןרַאפ -- לקַאטקעּפס ןופ רעכעלקיוורַאפ ןרַאפ עטסַאּפעגוצ ןותצ עטריזיליטס

 .רעליּפשיוש

 עיינ ַא ןצנַאגניא ,עװַאקישט ַא ןענאטשטנַא זיא םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא

 רע :ךעלמענ ,םבעלבָארּפ

 זיא עיצַארָאקעד יד זַא

 ...ןעװעטנוב ןביױהעגנָא ךיז טָאה רָאיטקַא רעד

 טייצ רעד ןיא לייוו ,ןרָאװעג טה"לװעַאב זיא רע זַא ,ןנהעט ןביוהעגנ: טָאה

 עקיצנייא יד ןרָאװעג ,רָאיטקַא רעד ,רע זיא עיצַארָאקעד רעשירָאזולליא רעד ןופ

 סעיזנעמיד עלַא ןעמונרַאפ טתאה ןוא עניב רעד ףיוא רוגיפ עוויטקורטסנָאק
 -פיוא עצנַאג יד טרירטנעצנָאק ןעוועג םיּתנ ףיופצ זיולב זיא םורַא ױזַא ןוא

 -קרעמפיוא יד ןוא ךיוא עיצַארָאקעד יד ט לי ּפ ש טציא ןוא ,טײקמַאזקרעמ

 רעיינ רעד זת ,טהנעטעג רָאיטקַא רעד טָאה ,סנטייווצ .טלייטעצ זיא טײקמַאז

 ,יװ ,ןָאט וצ טשינ םיא טימ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז םיא ןופ טגנַאלרַאפ רָאטַארָאקעד

 ךיז ןעיירד ,ּפערט ףיוא ןרעטעלק ,קיטַאבָארקַא ,טייקטביאעג עשיטסַאלּפ :לשמל

 .וװ .זַא .תצ ליּפש ןופ לייט ַא סלַא עיצַארָאקעד רעד טִימ

 -רַאפ טפָא רעייז עיצַארָאקעד עשירָאזוליא עקידרעירפ יד טהאה תמתצב
 -עגדָאװַארב יד ןוא ,רָאיטקתא ןופ טייקנפל:זהַאבמוא עשירעליּפשיוש יד טקעד

 רָאנ ,טסנוק רעשירעליּפשױוש רעד תמחמ טשינ ןעמוקעג טּפָא ןענייז ןעיירש

 םעד טּפַאכרַאפ טָאה עיצַארָאקעד רעשירָאזוליא רעד ןופ טייקיברַאפ יד תמחמ
 טַאהעג טָאה טייקנייש עשירעלַאמ עקיזָאד יד יצ דיישרעטנוא ןָא ,רעיושוצ

 ןוא רעוויאַאנ רעד .טשינ רעדָא ,גנולעטשרָאפ רעד וצ תוכייש עטקעריד ַא

 -ער ןייז ףיא ןעמונעגוצ ש"לַאפ סע טָאה רָאיטקַא רעקיצײג-ןטנעמסידָאלּפַא

 ...גבונעכ

 .רעקידנרעודגנַא"ל ןייק טשינ ןעוועג זיא טנוב רעקיזָאד רעד ךיוא רעבפא
 ,סנױזַא סעּפע םיא ןופ טרעדָאפ טייצ יד זתצ ,ןענַאטשרַאפ טזה רָאיטקַא רעד

 ןותנ ןרעהדוצ ןוא ןקוקוצ ךיז ףרַאד ןעמ זַא טקיסעלכַאנרַאפ טָאהד רע סָאװ
 .ןבַאגפיותצ עלַארטַאעט עיינ יד רַאפ קורדסיוא ןשירעלטסניק םעד ןעניפעג

 ןוא ןעזעגנייא טָאה רָאסישזער רעד .רָאסישזער רעד ךיוא עקיבלעז סָאד

 יד ,לוש עיינ יד זיא רעליּפשױש ןרַאפ לוש עטכע יד זַא ןבעגעגוצ טָאה

 ןדפזפ ןפַאשעג טָאה רעטַאעט ןיא דָאטעמ רעשירעלטסניקיוויטַארָאקעד רעד ואוו

 -עליּפשיוש ןייז רַאפ ןטייקכעלגעמ עטסטכייל ןוא עטסעב ,עטסערג יד רָאיטקַא
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 ַאניט ,ַאנירדָאט

 1896 רַאונַאי ןט26 םעד ןריובעג

 -עג .עינרעבוג רעוועיק ,ןַאמוא ןיא

 ייוצ זיב עיזַאנמיג ןיא ךיז טנרעל

 ןעו ,המהלמ-טלעוו רעד רַאפ ראי

 ןייז ןריולרַאפ טָאה רעטָאפ רעד

 -עט רערענָאיצולָאװער בילוצ עלעטש

 ןרָאװעג טגלָאפרַאפ זיא ןוא טייקיט

 -נַאג יד .ייצילַאּפ רעשירַאצ רעד ןופ

 ןעוועג ןעגנואווצעג זיא עילימַאפ עצ

 ןייק .ןרעדנַאװאוצסיוא 1912 ןיא

 .עקירעמַא

 טָאה רָאי סקעז רעדָא ףניפ וצ

 יז לָאמ ןטשרע םוצ רעטומ

 ןעז רעטַאעט ןיא ןעמונענטימ

 עיצַאניבמָאק עכייר יד ."תימלוש,

 טָאה ליּפש ןוא ץנַאט ,גנַאזעג ןופ

 .עיזַאטנַאפ ריא ןדנוצעגנָא ןַאד ןיוש

 -ַאזוצ זייוודניק יז טגעלפ ןַאד טניז

 -ניווצפיורַא ןוא רעדניק ןּפעלשנעמ

 "רעטַאעט ןליּפש , וצ ייז ףיוא ןעג

 טנעמָאמ םעד ףיוא טגעלפ יז סָאװ

 ריא

 ץלַא ךָאנ ,רעטעּפש .ןריזיווָארּפמיא

 יז טגעלפ ,ןרָאי עשרעדניק יד ןיא

 ענעבירשעג ךיז טימ ןבָאה ןיוש

 יז עכלעוו ןיא ,רעדניק רַאפ ןסעיּפ

 תמחמ ,ןלָאר עשרענעמ ןליּפש טגעלפ

 טלָאװעג טיינ ןבָאה ךעלדיימ ערעדנַא

 .ךעלגניא סּלַא "ןלעטשרַאפ , ךיז

 עֶלַא ןופ ןזיירק עשיטַאמַארד

 -נירג ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןעגנוטכיר

 רעבָא ןבָאה .קרָאי וינ ןיא ךיז ןד

 עוו 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1117
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 רַאפ ןליצ ערָאלק ןייק טַאהעג טשינ
 -ָאקער סימע-ןב ףיוא יז זיא .ךיז

 רעד ןיא ןטָארטעגניירַא עיצַאדנעמ
 -ַאט עגנוי רַאפ לוש רעשי טא א

 -טסנוק רעשידיא רעד סָאװ ,ןטנַא
 עקיזָאד יד .טנפעעג טָאה רעטַאעט
 .טריטסיזקע טשינ גנַאל טָאה לוש

 לדנעמ טָאה םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא
 לוש עשיטַאמַארד ַא טנפעעג ןיקלע
 .רעטַאעט וצ גנַאגצ ןטסנרע ןַא טימ
 ןעמ טָאה ןָאזעס ןטשרע םעד ךָאנ
 רעזדנוא , וצ ןגיוצעגוצ ריש יה

 -קע ךיוא טָאה רעכלעוו
 .ןָאזעס ןייא יו רעמ טשינ טריטפיז
 ןעועג זיא עיצנַאטס עטצעל ריא

 -ַאמַארד טטעהעיהפ יה טי ןוא

 זיא'ס רעכלעוו ןופ ,עידוטּפ עשיט

 .ףעטרַא רעד טא א
 עטשרע יה ןװפ זיא ַאנירדָאט

 -ָאק-רעליּפש םעד ןופ רעדילגטימ
 טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא וויטקעל
 ןופ ןעגנוריפפיוא עטסרעמ יד ןיא

 רעדָא ערעסערג ט ףעטרַא םעד

 -טבילַאב רעמ יד 7 ערענעלק

 עהניקב יד :ןענאו ויז ,,ןופ עט
 -ומ סיקייא ,"ןטורקער,

 ןוא שטנָאּפ ןשטנאהי ןיא רענט

 -ינש יד, ןיא ַאנירַאמ ,"לעוָאשזד
 -וב רָאנעי, ןיא ַאינעיסק ןוא "רעט

 ."וועשטיל

 -יא ןניצנייא םעד ןסירגאב רימ

 ."ףעטרא , רעטאעט רעטעברא ןשיד

 רימ) ןענויז ;ךַײא טימ) טינ שטאב

 .ךייא ראפ נידנעטש

 6 = 95 ר ) == 59 8 8
 אק אֹו א א יע 0

 8 ע= רירט = בנעוָאר לארשי

 רעטאעט ןשידא ןרעסעב א ראפ

 לעּפאר

 וצ רעליּפש ףעטרא טסירגעג טייז

 .בוט םוי ןקירָאי ןעצ רעייא

 גלאפרעד ןייא ןופ סיוארָאפ טייג

 .ןטייווצ םוצ

 רעלדנאס רתפא ןוא הילדנ

 11 ר
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 עו רע רער דר רער 111 ר 1 111 1111 1111 1111 1111 1111 1 1 1 ר ףעטהא ױָא" ןעבצ

 רעויטַארתגקעד רעד זיא דָאטעמ םעיינ ןקיזָאד םעד ןיא ןוא .טסנוק רעשיר

 .רעקידלוש-טּפוה רעד -- רעטַאעט ןיּפנ רעלטסניק

 ,וװָאלוקַאי ,(ןדלָאכרעײמ ייב} ַאווָאּפ;תצּפ ןוא וָאקַאטסעש ןעמוקעג ןענייז

 יב) שטיװָאניבַאר רעטפיטרַאפ רעד ,ןַאמטלַא רעטרַאצ רעד קלַאפ ,יקסניווינ

 -סייוו ןיא) דנַאלדירפ ,קַאביר ,(המיבה ןותצ רעטַאעט-רעמפאק רעװקסָאמ םעד

 .וװ .זַא .א (ןרעטַאקסיּפ ייב) סָארג ,(רעטַאעט-הכולמ ןשיסור

 -נָאק עיינ יד טריזי"ליטס ןבָאה רעלטסניק עטבַאגַאב-ךיוה עללַא יד טָא

 טייהנעמָאקלופ וצ טנעָאנ הגרדמ ַא וצ יז טכַארבעג ןוא עיצַארָאקעד עוויטקורטס

 .טייקכעלצונ ריא טימ ןה ,גנונעכייצ רעשיפַארג ריא טימ ןה

 ךיוא טהאה ײרעלַאמ-רעטַאעט עיינ יז

 ןטקינײארַאפ יד רקיע רעד ןוא ,טעניטנָאק רענַאקירעמַא רעזדנוא טכיירגרעד

 .ןטַאטש

 עכלעזַא ןענַאטשטנַא ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא ,עקירעמתצ ןיא ןענייז

 *ַאטַארטסיזיל, ,"ןקסעבַארַא,;) סעדעגלעב ןַאמרָאנ יו ןרָאטַאטנעמירעּפסקע רעלַאמ

 טימ ןָאסּפמיס יל ,(ערעדנַא ןוא *יגרָאּפ ,) ןטראמקָארט ןָאעלק ,(ערעדנַא ןופצ

 .ערעדנַא ייר ַא ןוא ,רעטַאעט דליג םעד ןיפצ ןוואורּפ ענייז

 עיינ ייר ַא ןזיווַאב ךיז ןבָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא ךיוא

 ,ןעזָאר ןַאװ ,קילערָאג ,ןָאסנתארַא :ןרָאטַאטנעמירעּפסקע-רעלַאמ עלַארטַאעט

 עקינייא ךָאנ ,ןענייז ייז ןופ לייט ַא .ערעדנַא ןוא ףָארַאטָאלתנז ,יקספָארטסָא

 -נייא טוװפ-ורּפעג ךיז ןבָאה ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ קעװַא ןצנַאגניא ,ןוואורּפ

 יז ןופ עקיניא :(קילערָאג ,ןתאסנָארַא) עניב עשילגנע רעד ףיופצ ןרעגריב

 רענייא : (יקספָארטסָא ,ןעזָאר ןַאװ) טייצ וצ טייצ ןופ רעטַאעט וצ זיולב ןעמוק

 ,ףָארַאטָאלָאז .מ :רעטַאעט ןשידיא ןיא טנענַאמרעּפ ןבילבעג זיא זילב

 .גנודנירג ןייז ןופ גָאט ןטשרע םםעד ןופ ףעטרַא ןטימ טייטש רעכלעוו

 רעכלעוו ,רעגנַאפנָא ןַא יו טשינ רעטַאעט ןיא ןעמוקעג זיא ףָארַאטָאלָאז

 רָאנ ,שזַאילּפָאמָאק ןופ "טסנוק עלַארטַאעט, עסיורג יד טסואוועג טשינ טָאה

 עגנוי רָאג יד ןיא ךָאנ רעטַאעט ןיא טעברַאעג ןיוש טָאה סהאוו ,רענייפ-צ יו

 םיא טָאה ,רָאי ףלעווצ ןצנַאגניא ןעוועג טלַא ךָאנ זיא רע תעב םירָאװ .ןרָאי

 ןעוועג ןיילַא זית: רעכלעוו ,יָאווָאגזתצמ רענעּפערטנַא-רעטַאעט רעשיסור רעד

 -רעטַאעט רעד ןיא טּפעלשעגנײרַא םיא ,טינש ןטלַא ןופ רעלנמ רעלַארטַאעט ַא

 -רָאפ ענייז רַאפ סעיצַארָאקעד *ןלָאמ, טלעטשעגקעװַא םיא טָאהד ןוא ,טלעוו

 םהיא טפעשהד רָאי ןצניינ וצ .עינרעבוג רעוועיק ,ןירעגישט ןיא ןעגנו"לעטש

 -עגקעװַא ,ינשטַאדײגַאס רעליּפשױש רעטסואווַאב רעשיסור-ןיילק רעד ןיוש

 .רעלַאמ סללַא רעטַאעט ןייז ןיא ןטעברַא וצ ווַאלסָאנירעטַאקעי ןייק טּפע"לש

 ןותנ טכיל-סופ ןוא טיפוס ןופ "ףושכ , םעד ןעזרעד ףָארצט:טָאלָאז טתנה ןטרָאד

 .ןטנווייל עסיורג ףיוא ןברַאפ ןופ ליּפש יד

 ,עימעדַאקַא-טסנוק רעד ןיא רעירפ -- זירַאּפ ןיא טרידוטש ףָארַאטָאלָאז

 ןלעטשסיוא ןָא רע טביוה דלַאב .ןעדאנ רָאסעּפָארּפ ןטסוַאװַאב ןטימ ךָאנרעד

 וינ ןיא ךָאנרעד ,זירַאּפ ןיא ןעײרעלַאג ענעדיישרַאפ ןיא ןעיײרעלַאמ ענייז
 .קרָאי

 -שזער-רעליּפשוש םםעד טימ ףָארַאטָאלָאז ָאד ךיז טנגעגַאב קילעפוצ

 -ַאמ ספָארַאטָאלָאז ןעזרעד טָאה רעטצעל רעד ןעוו ןופצ ."לטסעמ בקעי רָאס

 :ןעירשעגסיוא רע טָאה ,"רעטכָאט סחתפי, דליב ןייז רקיע רעד ,ןעיירעל

 ךייא ףיוא ,רעלַאמ רעלַארטַאעט רעתמא רעד ךפאד טייז ריא ,ןלזג, --
 *!עניב יד ךָאד טרַאװ

 רעשירעלַאמ רעקידרעטייוו ןייז ןיא גנודנעוו עיינ ַא ןָא טמענ ףָארַאטָאלָאז
 .טייקיטעט
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 ןַא וצ ןפָארַאטָאלתאז ןייא דלַאב טדַאל לטסעמ בקעי רעקיבלעז רעד

 בקעי ןוא ,לטסעמ ,רע עכלעװ ,"לגנתצרעג, סמיובלעּפע .ב ןופ גנוריפפיותצ

 (טסנוק) *טרַא; רעסקנָארב ןיא ןלעטש ,עּפורט רענליױו רעד טימ ימעדב

 .רעטַאעט

 ןילק םעד ןופ עניב רערוטַאינימ רעד ףיוא ןזיװַאב טָאה ףָארַאטָא"לָאז

 ַא ןופ עיצקורטסנָאק עטנַאסערעטניא קידריוקרעמ ַא ןפַאשַאב וצ לרעטַאעט

 ןרףאוועג טצונַאב זיא ןוא "עדייבעג , ןייפ-: ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיצַארָאקעד

 .הביבס ןוא טרָא ןופ טייקנדיישרַאפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןטקַא עלַא רתאפ

 םעד טימ ןרָאװעג טניורקעג ףָארַאטָאלָאז זיא גנוריפפיוא רענעי ייב ךיי"לג ןוא
 ."רעלַאמ רעלַארטַאעט , ןעמָאנ

 רעטַאעט ןופ רעלַאמ רעקידנעטש רעד ףָארַאטָאלפאז טרעוו *לגנַארעג, ךָאנ

 ןיתצ זיולב -- ,סייררעביא ןָא טעמכ ,םויה-דע טייטש רע ןכלעוו טימ ,ףעטרַא

 "סרעקרָאי וינ, עּפורט רעד טימ עניב רעשילגנע רעד ףיוא ףיוא רע טריפ 7
 .21928, ןעמָאנ ןטימ ויוועד ַא

 םייב , עיגָאלירט סנַאמנייטש טימ ןָא ףָארַאטתלָאז טביוה ףעטרַא ןיא
 טלָאמעד זיא עסעיּפ עקיזָאד יד .לטסעמ בקעי ןופ ישזער רעד רעטנוא ,"רעיוט
 ןופ קורדסיוא ןַא סלַא טלעװ רעשידיא רעד רָאג רעביפצ ןרָאװעג טליּפשעג
 טָאה ףָארפגטָאלָאז עכלעוו ,ןברַאפ יד .עניב רעד ףיוא טסייג ןרענָאיצולָאװער
 -רעייפ-טיור ,עקיטכיל ןעװעג ןענייז גנוריפפיוא רעקיזפזד רעד רַאפ טצונעג
 ...עקידנקעװ ןוא ערעטנומ ,עקיד

 ןביוהעגנָא גנוריפפיױא-ףעטרַא רעטשרע רעד ייב ןיוש טָאה ףָארַאטָאלָאז

 יד ןכלעוו רַאפ דָאטעמ ַא ,עיזנעמיד עטירד יד ןצונַאב סָאמ רעסיורג ַא ןיפצ

 רעד בילוצ ,ןעמענ וצ טַאהעג ארומ ךיז ןבָאה רעלַאמ עלַארטַאעט עטלַא

 רעווש טּפָא רעייז זיא סע ןכ"לעוו ,רעליּפשיוש ןטרעווילגרַאפ ןטלַא ןופ עינָאמעגעה

 ...לּפערט ןקירעביא ןא: ףיוא סופ ַא ןביוהוצפיוא ןעוועג

 רעלענָאיצַאר ןוא טייקיברַאפ ריא טימ טָאהד "רעיוט םייב , גנוריפפיוא יד

 סלַא עיצַאטוּפער סּפָארַאטָאלָאז טקיטסעפרַאפ יו טוג ױזַא ןיוש עיצקורטסנָאק
 .רעלַאמ רעוװיטקורטסנָאק

 ,ןזיװַאב ךיוא רעבָא רע טפאהד ענייז ןעגנוריפפיוא עקידרעטייוו יד ןיפצ
 ,רָאטַא ר ָא ק עד רעוויט קור ט ס נ זא ק: ַא רָאנ טשינ זיא רע זַא
 רעיײז טימ ר ע ל תא מ ַא טײצ רעקיבלעז רעד ןיא ךיוּפ-נ זיא רע זַא רָאנ
 .ןסנַאינ עניד ןוא ענייפ

 רעד זיא סָאד יװ ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןרָאא עטשרע יד טָאה ףעטרַא רעד
 רעד ןוא רַאוטרעּפער-עריטַאס טימ ןעמונרַאפ ךיז ,"עגנוי, עלַא ןופ רעגייטש
 רעייז ןדיא ייב זיא רַאוטרעּפעד ַאזַא רַאפ לַאװק רעד .ןרוטַאקירַאק טימ רקיע
 טייצ רעט"לַא רעד ןופ ןבעל-סקלָאפ עשידיא עצנפאג סָאד לייוו ,רעסיורג ַא
 סָאד .רוטַאקירַאק ַא יו רעמ טשינ טלעװ רענרעדָאמ רעד ןופ טכיל ןיא זיא
 זיא ,ןפוא ןללַארטַאעט ןפיופצ טעברַאַאב ןוא טצוּפַאב ןבעל-רוטַאקירַאק עקיזָאד
 .רעלפאמ ןרַאפ ןה ןופ-צ רָאסישזער ןרַאפ ןה לַאירעטַאמ רעקידנצנעלג ַא ןעוועג
 ןקיזָאד םעד טימ טנַאקַאב טוג זיא רעכלעוו ,ןפתצרַאטָאלָאז ןופ לרוג ןפיוא ןוא
 ןייז ןיא ףתוש ַא ּרַאפ ןבָאה וצ ןלַאפעגסיוא זיא ,ןבעל ןשידיא ןרעטצניפ ןטלַא
 .רעדיינש ָאנעב רָאסישזער ןקידנליפ-ןייפ ןוא ןטבַאגַאב םעד טעברַא רעשירעפעש

 ,טקריוועג רעמ טָאה סע ןעמעוו ףיופ-צ רעװ ןגָאז וצ רעווש תרמאב זיפ סע
 ;טרעקרַאפ רעדָא .,ףָארַאטָאללָאז רעלַאמ ןפיוא רעדיינש רָאסישזער רעד --
 יד ןשיוװצ טײקשינָאמרַאה ַאזַא ןעניפעג ןָאק ןעמ ואוו ןטלעז זַא זיא רעבָא רעכיז
 זיא סָאד יו ,טסנוק-רעטַאעט רעשיטעטניס ןופ רעפעש ןוא ןליײז-טּפיוה ייווצ
 .ףעטרַא ןיא לַאפ רעד

 טכַאמעג ףתרַאטָאלָאז טָאה ףעטרַא ןיא טייקיטעט ןייז ןופ טייצ רעד רצפ

 ןפ

 איר אש

 -ַאג ,װַאלסינַאטּפ ןיא ןריובעג
 -עג .רעקעב ַא רעטָאפ רעד .עציל
 -לע יד טימ קרָאי וינ ןייק ןעמוק
 ןיא ָאד ןעגנַאגעג .1919 ןיא ןרעט
 -ָאק ןוא לוקסיײַאה ,לוקס-קילבָאּפ
 םֶלֵא טעברַאעג .לוקס לעשריומ
 עטצעל יד ןוא .עקטסיּפַארגָאנעטס
 ןירעפיוקרַאפ) ידיילסלייס סלַא ןרָאי
 .(םָארק ַא ןיא

 -ַאמַארד יד טרידוטש 1924 ןיא
 םייב לָאה יגענרַאק ןיא טסנוק עשיט
 לעונַאמע רעלטסניק ןשידיא-שישטייד
 -נֶא ךיז רֶאי ןקיבלעז םעד .רעכייר
 -עג רעשיטַאמַארד רעד ןָא ןסָאלשעג
 טרידוטש ."גניר-טסנוק , טפַאשלעז

 ןוא לטסעמ בקעי רעטנוא ןַאד

 .םיובלטייט םהרבא

 - גניר-טסנוק , ןטימ טליּפשעג

 םעד ןיא ,1929 ןיא ;ןטערעּפָא

 ייוצ ןיא -- רעטַאעט לעגנעיירט
 -ריוא ןיא ,1926 ןיא ; סרעטקַאנייא

 ריפ ןיא -- רעטַאעט סיעלּפ גניוו

 סירָאמ ןיא ,192/ ןיא ; ןסעיּפ

 יווצ ןיא -- רעטַאעט ?סצרַאװש

 .ןסעיּפ

 -רַא רעד ןיא ןײרַא 1928 ןיא

 .עידוטס ףעט

 יד ןיא טליּפשענ ףעטרַא ןיא
 "געט ריפ, ןיִא : ןסעיּפ עקידנגלאפ
 -ָאק רעד--שטיװָאנַאדגָאב ַאנַא סלַא

 : ךַאירטָא רעקסנימ םעד ןופ רידנַאמ
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 "ןטַארקָאטסיר , ןיא

 "200,000, ןיא ;ד

 םעט/נ עקינייא ןוא טסניד

 -נַא ןיא ןלָאר עקידנטיירדא

 ּפ ס
 לָאג םַאדַאמ סלַא

 ד י ס

 1994 ןיא .טַאר-טסנוק םעד ןופ

 -ָאק-רעליּפש ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 .וויטקעל

 ןט18 םעד ןריובעג רעבמעטּפעס

 ו ייב א

 א

 199 ןעמוקעג ןיא .לוש-סקלָאפ ןיא

 עשילגנע טכוזַאב ,עקירעמַא ןייק

 ,רעילָאטס ַא ןרָאװעג ,לוש-טנווָא

 -וצ טוג רעייז ,בנא ,םיא זיא סָאװ

 -ַארָאקעד ןעיוב םייב ןעמוקעגדץונ

 .ףעטרַא ןרַאפ סעיצ

 רעטַאעט טימ ט א ןייז

 .רדה ןיא ןביוהעגנָא ךָאנ ךיז טָאה

 עקיצנוק ענעדיישר רַאפ ךרוד טגעלפ

 םעד ןיא ןענעבנגניירַא ךיז םינפוא

 קָאטסילַאיב ןיא רוקט

 טָאה ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ יד וצ

 רעד וצ ןגָאלשרעד ךיז םורַא ױזַא

 ,טָאג , ןיא "ךאלמ , םעד ןופ עלָאר

 ןעגנוזעג ןוא ?לווייט ןוא שטנעמ

 טוער דר 1111 111 111 1 1111 1111 ר רוט

58 

 1 1111 111 1111 1911 1111 1111 1 111 11 11 1111 11 111 1 1111 1111 11 1 1181 8111 1 1 1 1118 1 111 1111 11 1 18 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 111 1 א 1 1 1 1 ר 11 8 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 118 18 18 1 1 1 1 18 11 18 1118 1 1 1 1811 1888 118 1888 118 8

 ףעטהא האי ןעצ

 ןשירע ןלַאמ ןשיפיצעּפס ריא ןגָארטעג טָאה ייז ןופ עדעי ןוא ,ןעגנוריפפיוא ןצפופ

 ,סעיצַארָאקעד יד ן-לָאמעג רָאנ טשינ טָאה רע .רעטקַארַאכ ןוויטקורטסנָאק ןוא

 -קעטיכרַא רעלַארטַאעט רַאפ שוח ןפרַאש ַא טימ טיובעג ךיופ-: ייז טָאה רע רָאנ
 ,רוט

 :ןענייז ,טכַאמעג טָאה רע סאו ,ןעגנוריפפיוא יד

 ןופ (ןשטנעמ) ?"ןטַארקָאטסיר, .2 :ןַאמניטש ןופ "רעיוט םייב, 1
 -ינשוק ןופ "טרעקעל שריה, .4 .ּפ .ע ןופ "שינעקירט, .3 ;םכילע-םולש
 -רָאיװעװ ןופ "טנערב ּפעטס רעד, .6 :לעינעד ןופ"געט ריפ, .5 :וװָאר
 -יטסָאד .9 :"לגיופ םערוטש רעד, .8 :"וועשטילוב רָאגעינ .7 :עק
 .1 קינזער ןופ "ןטוהקערע .10 .יקרָאג שביסקַאמ ןופ יירד עלַא ,"װעיאג
 ;ץינרא ןופ "לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטְנָאה; .12 :וועיל .ז ןופ "רעטינש,

 קיווייל .הד ןופ "ןטײק, .14 :םכילע-םולש ןופ "טנזיוט טרעדנוה ייווצ 3
 .15 ןוא

 -טַאעט סּפָארַאטָאלָאז ןופ עיצולָאװע רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבתאה וצ ידכ
 -יורט ןוא טײקטקפארטסבַא רעד ףיופצ ןבעג וצ קוק ַא גונעג זיא ,ןפַאש ןלַאר
 -נָאק עצנַאג יד ואוו ,"רעיוט םייב ,, גנוריפפיוּפי: רעטשרע ןייז ןופ טייקשירעמ
 טפול ןוא םיורט טַימ טלגנירעגמורַא זיא עיצַאראאקער רעד ןופ עיצקורטס
 ַא ,ןטייק , סקיווייל ןופ עיצקורטסנָאק רעטצעל ןייז ףיוא ןוא ,גערב ַא ןָא
 ,ןטייז עלַא ןופ עטרעױמרַאַאפ ַא ,טייקרעווש ריא טימ טקירד עכלעוו ,עיצַארָאקעד
 .עשיטסילַאער ַא ןצנַאגניא טעמכ

 .(*רמועב גל סמכילע-םו"שש ןופ גנורינעצסניא טעלַאב ַא
* 

 -ָאלָאז טָאה ןןוויטָאמ עטקפארטסבַא ןוא עוויטקעיבָא ץנַאג ןופ קידנבױהנָא

 ןויטקורטסנָאק ַא ןעניפעגוצסיוא טכוזעג ןעגנוריפפיוא ענייז עלַא ןיא ףָארַאט

 יד ןריזירעטקַארַאכ ןטסטלובמַא "לָאז רעכלעוו ,רעטַאעט ןיפצ געוו ןשירעלַאמ

 טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןותצ ,שירעלַאמ ןהד ,ךעלטלַאהניא ןה גנוריפפיוא

 .קימטיר ןוא גנוגעװַאב רַאפ ןטייקכעלגעמ עלַא רעלליּפשיוש םעד ןבעג

 רעד טימ ,רעלַאמ רעד ףָארַאטָאלָאז זיא ןשינעכוז עקיזפאד יד ןיא ןוא

 ,םזילַאערזָאענ םענייפ ַאוצ ןעמוקעג רָאסישזעד םעד ,רעדיינש ָאנעב ןופ ףליה

 עקידנצנעלג טכיירגרעד טָאה ןוא ןתמא עלַאער ןופ קורדסיוא 6 ַא וצ
 .ןטַאטלוזער

 ,שירעפעש ןעוועג ףָארַאטָאלָאז זיתצ עיצַארָאקעד רעד ןיא רָאנ טשינ ןוא

 -עלַא זיא םויטסָאק ןופ טיײקשירעלַאמ ספָארַאטָאלָאז .םםויטסָאק ןיפיצ ךיוא רָאנ

 םעד טימ ןוא עסעיּפ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןטימ גנַאלקנייא ןיא ןעוועג לָאמ

 .רעליּפשיוש ןופ תוהמ

 .ןעמויטסָאק רַאפ ןלַאירעט:שז:מ עטרילגנק טימ טשינ ךיז טצונַאב ףָארַאטָאלָאז

 טימ טצוּפַאב רע ןכלעוו ,טנוויל רעקינָאטנײא רעטסָארּפ זיא לַאירעטַאמ ןייז

 סּפָארַאטָאלָאז ןופ ןציקס יד ףיוא טקוק ריא ןעװ ןוא .לזנעּפ ןשירעלשַאמ ןייז

 -- ,קרעוװ שירעלַאמ ַא זיא רעדנוזַאב ץיקס רעדעי זַא ריפ+ טעז ,ןעמויטסָאק

 עשירעלַאמ ןופ ןפורעגסיורַא ץלַא ,עלעטניּפ קירעביא ןייק ,ךירטש רעקירעביא ןייק

 ךד ע ל ט נ ג יי א ם ע ד } י א .ןטייקידנעװטיונ עוויטקורטסנָאק ןותיצ

 9ש יה עט לא מט ל = ר טטא ע ש ע סיו רג1 יד טייט שא ב

 :ןפָא ראט ַא לָאז ןופ טסנוק

 -ָא=לתבגז רעלַאמ ןלַארטַאעט םעד ןופ ךירטש רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ךָאנ ןוא
 -לַאירעטַאמ ןופ ןטנעמירעּפסקע יד ןפרָאװרַאפ ןצנַאגניא טָאה רע .ףרַאט

 "מענ ,ןסעיפ ךָאנ ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיא דָאירעּפ םעד ןיא ןענייז סע (*

 ןיא ,ןטנַאילירב ,טױר ץרַאוװש לעג ,ּפָאקרעּפוק םישזד ,ןיווטַאב ילתפנ :ךעל

 שירעלַאמ ןבָאה ןסעיפ עקיזָאד יד .דַארַאּפ רעט ירדרעד ןוא ,ןענישַאמ ןופ שיור

 .אנאינעב ןוא ןירוּפצ ,ןָאסנָארַא .ב טריפעגפיוא
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 ו - בו = טי מ .יָכ 5 =

 ,סעצנַאװ רָאּפ ַא ןָאטעגנָא ןיוש

 יד, ןיא ררושמ סלַא ?טליּפשעג,

 ."רעצרעה ענעכָארבעצ

 ךיז ןיוועל טָאה עקירעמַא ןיא

 רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןּפָאלשעגנָא

 ןיא ןועמש טליּפשעג ןוא עּפורג

 ןעוועג זיא סָאד ."דיל עקיבייא סָאד,
 ךיז טָאה'ס ןעוו ,טייצ רעד ורַא

 -ַאמארד טייהיירפ יד טריזינַאגרָא

 ךיז טָאה ןיוועל .עידוטס עש-ט

 טניז זיא ןוא ,ןסָאלשעגנָא ריא ןיא

 םעד ןופ דילגטימ ַא ןבילברַאפ ןַאד

 ןיא טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ףעטרַא

 סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ עֶלַא טעמכ

 .טריפעגפיוא טָאה ףעטרַא רעד

 : ןלָאר עקינייא ןענייז טָא

 -כעוו רעטשרע -- 'רעיוט םייב

 ןַאמטלַא יו רעלפאמ עכלעזַא ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז סע עכלעוו טימ ,שינעכוז

 טימ טצונַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטַאעט-רָאטַאקסיּפ םעד ןופ סרעלַאמ יד ןוא

 טימ קידנקידנע ןוא טעמַאס ןוא דייז ןופ קידנבױהנָא ,ןלַאירעטַאמ םינימה-לכ

 -עד רעד רַאפ ייס ןלַאירעטַאמ-טנורג ייווצ טָאה ףָארַאטָאלָאז .זָא"לג ןוא ךעלב

 עקירעביא עלַא .טנווייל ןוא ץלָאה --- זיא סָאד ןוא ,םויטסָאק ןרַאפ ייס ,עיצַארָאק
 .לזנעּפ ןייז טוט ןכפצז

 ןלַאירעטַאמ ענייז ןופ לַאװסיױא רעד סאו ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא

 .קיטרַאנדיײשרַאפ קידריווקרעמ קרעוװ ענייז ןענייז ,רעטצינערגַאב ַא זית

 טשינ רָאג ןענייז טנווייל ןוא ץ"לָאה סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא

 לָאמטפָא לזנעּפ ןייז טימ ףָארַאטָאלָאז רעבפא טפַאש ,ןטנעמעלע עטרַאצ עכלעזַא

 ןוא דייז וליפא עכלעוו טימ ,ןרילָאק ןוא סעיניל עכייוו ןוא עטרַאצ עכלעזַא
 .ןכיילגרַאפ טשינ ךיז ןענָאק טעמַאס

 .ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס ?רָאטַאזי-ליטס , ןייק טשינ זיפ: ףָארּתאטָאלָאז
 טצונַאב --- ןלפצבמיס רָאנ ,ןעגנוצוּפַאב םתס טשינ םיא ייב ןענייז ןברַאפ ןוא
 ,רעצלאוו - - ןיװטָאב ילפנ, ,רעט + -ךעַּפַעַר םכעד ןיא ּפֶא ךיז טלגיּפש סעכלעוו ,ןבעל עשידיפינ עיורג ןוא ערעטצניפ סָאד ןרזילָאבמיס עכלעוו ,ןברַאפ עיורג ןוא עלעקנוט סנטסרעמ רעבירעד רע

 יי 7' י 4 ֹי
 ריפ, ,ץרעה -- "ןטַארקאטסיר, ;רעטַאעטףצטרא םעד

 -ילוב רָאגעיג ,גיוהול -- "געט
 -על שריה , ,רעסיורג רעד ןמחנ -- ! ןופ גייווצ ןקיזָאד םעד ןבעגעגרעביא ןבעל ןוא בייל טימ קידנעייז : ײרעלַאמ "ןטורקער , ,װעיטּפַאל -- ?וועשט = "רעטַאעט ןיא טרָאװ ןטצעל ןייז טגתאזעג טשינ ךָאנ טָאה ףָארַאטָא"לָאז

 ייוצ , --- ,ןייטשרעבליז -- "טרעק = -ירגרעד ערעסערג וצ ןייג רעכיז ףָארַאטָאלָאז ךָאנ טעװ ,טסנוק רעשירעלַאמ
 -יירגרעד יד ןיא זַא ,ןרעו טלעטשעגטסעפ ףרַאד טציא ןיוש רעבּהא .ןעגנוכ
 זיא ,ץנעטסיזקע רעקירָאיײןעצ ןייז ןופ ךשמ ןיא רעטַאעט-ףעטרַא םעד ןופ ןעגנוכ
 .קיטכיוו ןוא סיורג רעיוהעגמוא לָאר סּפָארַאטָאלָאז

 ןוא יֵאסָאק לטָאמ---טנזיוט טרעדנוה

 .ןסעיּפ ערעדנַא ןיא ןלָאר ערעדנַא

 טעות ודר1דדד ז11דרדו1ו 11 11 1 1111818

 העוס טא רשק'פש-השטהא ףטי8 טוט ןט בראש א

 רהעטשברא ןשיסא ןטשרע ןפ ליב( ןקיושיףעט םוצ

 ץלַאטש א זיא גלָאפרעד רעײא .עטירעמא ןיא רעטאעט

 .טנָארפ רוטלוק ןטנַאג ןרַאפ

 !ףעטרַא רעד לָאז ןבעל גנַאל

 ןשיװצ טנַארפ רוטלוק רעצנַאג רעד לָאז ןבעל גנַאל

 .ןסַאמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיא יד

 ששון

 ן

 יו ווו רווטווו
 ןייארַאפ גנַאזעג טייהיירפ שן

 .קרָאי וינ

 -ילגטימ .ןרעוו ןענָאק גנַאזעג רָאכ ןשירעלטסניק רַאפ גנוגיינ א ןבָאה סָאװ עלא
 : טביירש עיצאמרָאפניא רַאפ .ןייאראפ גנַאזעג טייהיירפ רעקרָאי וינ ןיא רעד

 זהסוחפוז סס2, אס ח,;אהםוא 1060 ם. |4זח 9166+, וצּסִש 'זסז,, וא. 'ז.
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 ?איחי ,ןיטשנעוװעל

 יוּפ ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג

 -נָאּפסערָאק ַא ,רעטָאפ .1900 ןיא ,ןֵל

 ןיא ,ןעגנוטייצ עשידיא ןיא טנעד

 "טנעמַאמ , ,"טנייה , רעװעשרַאװ

 -ַאט , רעװָאכָאטסנעשט םעד ןיא ןוא

 ןיא ןעגנַאנעג רָאי 13 זיב ."טַאלבעג

 -ָאפ ןבילוצ ,לוש-טָאטש ןיא ןוא רדח

 ןעיירפ ַא טַאהעג עיסעפָארּפ סרעט

 1917 ןיא .סרעטַאעט ןיא טירטנייא

 יד טימ ןליוּפ ןיא ןליּפש ןעגנַאפעגנָא

 ןוא ץטיווָאקשרעה המלש -עליּפשיוש

 -ַאמַארד ַא טימ טריפעגנָא .עזַאלעשז

 -רַאפ רעקרעװדנַאה ןיא זיירק ןשיט

 -1919 ןיא .וָאכָאטסנעשט ןיא ןייא

 ןיא רעטַאעט שידיא טליּפשענ 0

 -ָאנַאה ,ןילרעב ןיא -- דנַאלשטייד

 -ּפייל ,גרובטסיד ,גרובנעדגַאמ ,רעוו

 ןוא ןלעק ,ףרָאדלעסיד ,ןעדזערד ,גיצ

 -סואווַאב יד רעטנוא -- טומטרָאד

 -ַאל ןוא יקסוואביר רעליּפשיוש עט

 .רענייט
 -ירעמַא ןייק ןעמוקעג 1921 ןיא

 ןוא רעזעלג-ןגיוא ייב טעברַאעג ,עק

 טגנַאלַאב .סטעה-רענעמ ייב סנטצעל

 ןָאשיירעדעפ רענַאקירעמַא רעד ןיא

 -ענ .8 לַאקָאל ןאינוי רָאביעל ווא

 -רעטַאעט רעשידיא רעד טימ טליּפש

 -ָארטעגניירַא 1929 ןיא .טּפַאשלעזעג

 רָאי ייווצ ךָאנ .ףעטרַא םעד ןיא ןט

 -גנעג םעד טליּפשעג ,עידוטס רעד ןיא
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 ףעטרַא ןיא שידיא

 שטנָאר א ' 6

 -לושמוא ַאזַא ןעמונעג ןעמ טָאה
 ךעלדנע .טרעביירטעג סע ןוא טרָאװ קיד

 -ּפָא םוצ ןעמונעג סַאלק רעד סע טָאה

 -עג טָאהד טעטירהציַאמ יד ןוא ןעמיטש

 :ןעוועג זיא טרָאװ סָאד .שלַאפ--טמיטש

 רעדעי ןוא םינפוא ײלרעלַא ףיוא ןעמ טָאה ןבירשעגנָא וא . ט סו גיו א

 :ןעמוקעגסיורא זיא .רעקידייטרַאפ עטקיטכערַאב ענייז טַאהעג ךיז טָאה ןפוא

 ;.טטסוג ואא .טסונוא .טסוגיוא ,טסוגווא

 .עידוטס-ףעטרַא רעד ןיא שידיא ןופ רערעל םעד ןייז וצ אנקמ טינ זיא

 ןעמ ןתאק ,ונ) אדבוע סרערעל ַא בוא ?ןייז וצ אנקמ ָאי םיא זיא רשפא ןוא

 טנעדוטס םעד ןכַאמ וצ זיא (? טרָאװ עטצעל סתאזד ןעניילרעביא שינרעטפצצמ ןָא

 .עבַאגפױא עטכייל ןייק רעיײז טשינ סָאד זיא ןַאד ,קיניץטסואווַאב-ךַארּפש

 -ַאיד ןופ טייקכעלטייהנייא יד ,עיפַארגאטרָא רעשידיא רעד ןופ טײקשיגָאל יד

 רעשידיא רעד ןופ טייקכעלטנירג יד ,עיגָאללָאנימרעט ןופ ןעמעלבָארּפ יד ,טקעל

 ןיִתנ ןרעטנָאלּפרעדנַאנַאפ ףרַאד ןעמ סָאװ ןּפונק ץלַא ןענייז סָאד -- ,קיסקעל

 .ןטנעדוטס עגנוי ענערױבעג-רענַאקירעמַא יד ןופ ןגיוא יד רַאפ סַאלק

 ןעמַאזוצ ןציז .ךָאװ ןיא העש ן| י י א  שידיא ןעמ טנרע"ל ןענרעל

 עטיל רעד ןופ רָאי עכעלטע זיא סהצװו לדיימ ַא -- ,לקנעב ַא ןבעל לקנעב ַא

 ץעיטסישידיא ַא רַאפ שינעקיװקרעד ַא .ה .ד ,ענירג ַא יו שידיא טדער ןופצ

 ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ טשינ ףירגַאב ןייק טָאה ,רעדיו ,עטנכש ריא .רעיוא

 קיצנַאװצ עריא ןוא דנַאל ןיא ָאד ןרָאװעג ןריובעג יז זיא זיולב טשינ לייוו

 ןרעטלע עריא ךיוא רָאנ ,הביבס רעזדנוא ןופ טייו טבע"לעג ןרָאי עקידנעילב

 .ךיירטסע ןיוו ןופ טמוק עדייז ריא ןוא ןרָאװעג ןריובעג ָאד ןענייז

 ַאזַא טכַארברעד טָאה סָאװ :טכַארט ַא טיג ןעמ ןעװ ,ןינע רעװַאקישט ַא

 ,ריא טימ רעדנַאנַאפ ךיז ןעמ טדער ?ףעטרַא םוצ לדיימ גנוי רענַאקירעמַא

 -רעטַאעט ןעמוקַאב ןיוש טָאה יז (2 ,לַאמרָאנ ץנַאג (1 זיא זי זַא ןעמ טעז

 ,גנולעטשרָאפ ַא וצ ךייא יז טדַאל (2 ,עניב רעשילגנע רעד ףיוא גנורַאפרעד

 רעטַאעט ןשילגנע ןלַאטנעמירעּפסקע ןַא ןיא עלָאר-טּפױה יד טליּפש יז ואוו

 רערעל-שידיא רעד יװ ױזַא ןוא .טנַאלַאט טָאה יז זַא ,ךיז טגייצרעביא ריא ןוא

 ענדתצמ יד טנשריעג טָאה רע ןוא דיא רעקירעגיינ ַא רעייז דָארג זיא ףעטרַא ןיא

 טנעדוטס םעיינ ןדעי רע טמענ ,םינינע עכעלנעזרעּפ ןיּתצ ךיז ןשימ ןופ עבט

 ןבעל ןיא שממ םיא טייג סע ןוא (ךעלטפירש ןוא ךעלדנימ) רעהרַאפ ַא ףיוא

 ןיא ןטסיטרַא עקיטפנוקוצ ענערױבעג-רענַאקירעמַא ןעמוק סָאװרַאפ ,ןייגרעד וצ

 ,סעיצקעל עכעלנייּפ עלַא יד ןייגוצכרוד קיליװ יו רעמ ןענייז ייז ןוא ןירַא ףעטרַא

 .ךרוד ייז טימ טרעיוב שידיא ןופ רערעל רעד סא 0 רוואו10וגעטגעגעארוטעועאעוצוגאעואעעו אפעל ורע
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 ףעטרַא ןיא שידיא טנרעל רערעל רעד סָאװ ,טייצ רָאי יירד יד ןיא

 -עלע רעד .רעברַאהד ןוא רעברַאה ןינע רעד םִיא טרעװ ,רעגיינ ןייז טגייטש
 זַא ,ױזַא ,סַאלק ןייז ןיִת: ךיז טרעמ ןטנעדוטס ענעריובעג-רענַאקירעמַא טנעמ

 רעבתצ .עידוטס רעד ןיא ןָאנױא םעד ,טנעמעלע רעד ,רע טמענרַאפ רָאי-ייה

 -רענַאקירעמַא םעד טיצ סָאװ :עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע רעד טרָאפ זיא סָאװ

 ןענרעל ןביױהנָא ןוא רָאיטקַא רעשידיא ַא ןרעוו וצ טנעדוטס םענעגיוצרעד
 ? תיב-ףלא ןשידיא םעד

 טּפַאכרַאפ זיא ןעמ : םםיצורית ענעדיישרַאפ ןֹתנ ןביג ןיילַא ןטנעדוטס יד

 ;רעדײנש ָאנעב ;ווטקעלָאק-ףעטרַא ןופ ןליּפש ןלעניגירַא םעד ןופ ןרָאװעג

 ןותצ טנעײלעגנָא ךיז :עניב רעשילגנע רעד ףיוא יװ ,ןטייקכעלגעמ ערעלענש

 ,ףעטרַא ןופ ערעפסָאמטַא עלפשקידַאר יד ;ףעטרַא ןגעוו ליפיוזַא טרעהדעגנא
 .וװ .זַא .א

 תוביס ערעפיט ןייז ןזומ סע זַא ,רעבָא טסייו שידיא ןופ רערע*ל רעד

 ןעלצרָאװ עפיט תאד ןענייז סע .רעגָאלקַאב-שידיא יד ןופ ןָאט-הכיא רעד שלַאפ

 ןעלצרָאװ עפיט ָאד ןענייז סע .רעגתצלקַאב-שידיא יד ןופ ןָאט-הכיא רעד שלַאפ

 -ריבעגנייא ךיז ןוא דמַאז ןוא זלעפ ךרוד ןגָאלשעג ןבָאה סָאװ ,דנַאל ןיא זדנוא ייב

 יד .ןושל ןשידיא ןופ ילברעדנַאנַאפ ַא רַאפ טיירג ןענייז יז ןוא ןדָאב ןיא טרעג

 יד ןשיװצ .ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג טינ זיא ןלוש-רעדניק עשידיא יד ןופ טעברַא

 רעליש ענעזעװעג ךס ַא ןַארַאפ ןענייז ףעטרַא ןיתצ+ ןעמוק סָאװ ןטנעדוטס

 ןענופעג רָאנ לָאז ,ךוב עקיטכיר סתאד ןרעװ ןפַאשעג רָאנ לָאז .ןלוש יד ןופ

 -יא ןטנעגילעטניא םענערױבעג-רענַאקירעמַא םוצ גנַאגוצ רעקיסַאּפ רעד ןרעוו

 ,רוטלוק עשידיא רענַאקירעמצ ןַא ןרעוו ןפַאשעג ָאד טעװ ןַאד ,ןכעלטנגוי ןשיד

 . . .עקידלּפַאצ-שירפ ַא ,עיינ ַא ,ענעריובעג-יה א

 רעד יו ױזַא .טנעמירעּפסקע ןקידנג"שָאפ טכַאמעג ןעמ טָאה רָאי ןטצעל
 -עטיל ןעיידרַאפ טנָאקעג טָאה סָאװ םלוע ןַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סַאלק-שידיא
 סַאלק רעד .רעביירש ןשידיא ;ש ןדַאלעגנייא ךָאװ עדעי ןעמ טתנה ,רוטַאר
 ןבָאה ןטנעדוטס רָאּפ ַא ןוא קרעװ ענייז טימ ןנעקַאב ךיז טפרַאדעג רעירפ טָאה
 רעייז ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .טײקטנװַאהַאב רעייז ןזייוװַאב טיירגעגוצ ךיז
 -עגניית+ רעביירש ענעדַאללעגנייא עלַא ןבָאה ,סנטשרע .רעקידנעיירפרעה ַא
 ןיא סרוק ַא טכַאמעגכרוד ןטנעדוטס יד ןבָאה ,סנטייוצ ;ןעמוק וצ טקיליו
 ןופ עטסרעמ יד ןבָאה ,סנטירד ןופנ רוטַארעטיל רעשידיא רענרעדפאמ רעד
 ןוא .ןעמייה ערעַייז רתאפ רעכיב עשידיא ןפיוקוצנייא קיטיונ רַאפ ןענופעג יז
 עשידיא עטשרע יד ןעוועג סָאד ןענייז ןעוועג הדומ ךיז ןבָאה ייז ןופ לָאצ ַא יו
 .סעפַאש-רעכיב ערעייז טנײשַאב זיא'סךעװ ןבָאה סָאװ ,רעכיב

 רַאלָאד 150 ַא ןבעגעגסיוא ןבָאה ןטנעדוטס-רעטעברַא עמירָא 2 ַא בוא

 ןטייקכעלגעמ ליפיוו ,ייז ןופ טַאהעג הדאנה קרַאטש ןותנ רעכיב עשידיא ףיוא

 ןשידיא ןרַאפ ,ךַארּפש רעשידיא רעד רַאפ דנַאל ןיפצ זדנוא ייב ןַארַאפ ןענייז

 ? רעטַאעט ןשידיא ןרפצזפ ,ךוב

 םעד ךיז ןענרעל סָאװ ןטנעדוטס ענערױבעג-רענַאקירעמַא קיצנַאװצ יד
 רעד זַא ,זייװַאב רעטסעב רעד ןענייז עידוטס-ףעטרַא רעד ןיא תיב-ףלא ןשידיא
 רעד יו רעמ סעּפע זיא וויטקעלתאק-ףעטרַא םעד ןופ יילבוי רעקירעי-ןעצ
 -ידיתצ רעד ןופ בוט-םוי רעד זיא סע .עּפורג רערַאברעדנואוו רעד ןופ בוט-םול
 ןָאק סָאװ ,םעד ןופ רעטעמָארַאב רעד ,דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד ךַארּפש רעש
 םםעד רַאפ ןרעוו ןפַאשעג טעװ טַארַאּפַא רעקיטיונ רעד ןעוו ןרעװ ןָאטעגפיוא
 .תורצוא-רוטלוק ערעזדנופצ ןופ טייקיטפפשהדרעיוד ןוא ןבע"ל

 וו 4

 עלַא ןיא טקילייטאב ךיז

 ,ןעננוריפפיוא ערענעלק -- ןסעיּפ

 -עניב ןעוועג .וװ .זַא .א ,ןעייליבוי

 ."ןענישַאמ ןופ שיור ןיא,, ןיא רעטס
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 ,ֿפָאמ ייווצ ; לָאמ ןייא רעטלַאוורַאפ

 -רַאעג ,רעטלַאוװרַאפ-עניב ספליהעג

 -יווקער ןוא סעיצַארָאקעד ייב טעב

 .ןסעיּפ ףניפ ןיא ןטיז

 טכַארטַאב ןלָאר עקידנגלָאפ יד

 ףיסארפע :עטסעב עניימ סלַא ךיא

 ליהראט ; לעינַאד ןופ "געט ריפ,, ןיא

 סרעטיּפ ןופ ,/דַארַאּפ ןטירד , ןיא

 ּפעטס  ןיא ערעב ,רַאלקפ ןוא
 ;עקרָאיװעװ םהרבא ןופ "טנערב

 ,"טרעקעל שריה, ןיא קַאזָאק רעד
 .סווָארינשוק

 ,רא ישיר שריי

 ,צשעענעעקעקטונעעערעטנעעזרגרעוטע ניכטשע

 םעד גנופירגאב עקיצראה ןיימ
 .בוט-םוי ןסיורג ןייז וצ ףעטרַא

 ןרעטעבראטימ עקירָאיגנאפ םלא
 רעשידיא רעד ןופ רענַאיּפ םעד ןופ
 ,גנאזעג ןוא קיזומ רעשיראטעלָארּפ
 םעד טוג ךיא סייוו ,רעפייש בקעי
 ףעטרא רעד סָאװ ,געװ ןרעווש
 -ָאיּפ ןייז ןיא טכאמעגכרוד טָאה
 .טעברא רעשירענ

 זיא ףעטרא ןופ גלאפרעד רעד
 רעצנאג רעד ןופ נלָאפרעד רעד
 רוטלוק רעשיראטעלָארּפ רעשידיא
 ןייז טָאה רעפייש רעכלעװו ראפ
 .ןבעגעגּפָא ןבעל

 רעפייש האל

 רעטאעט רעשידיא רעד

 -ָאק ףעטרא םעד קיצראה טסירגאב
 -יבוי ןקירָאי 10 ןייז וצ וויטקעל

 ךס א ךייא ןשטניוו רימ .םואעל
 רעקידרעטייו רעד ןיא גלָאפרעד
 .טעברא

 .סעס ,ןאסראזאל .ר

 = יא
 סי עה לא

 ןטסכייר ןטימ טסיטרא רעזעלרַאפ רעד
 ןוא רָאמוה ןשיסַאלק:טלא ןופ ראוטרעּפער

 טגניירב .רעטכיד ענרעדאמ ןופ ןעגנופא

 ןוא דיירפ ,ןעמויטסָאק ,םירג ךיז טימ

 ךרוד ךיז טלווירּב ןטרעצנָאק ןגעוו

 םיא טימ
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 רָאטקַאפ"רוטלוק רעמַאזקריוװ ַא

 סַאג רעשידיא רעד ףיוא

 רעד זיא ןרָאי ןופ ףױל ןיא
 יד קידנענעכער טשינ) רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ גנַאגוצ

 רעד יװ ,רעקיבלעז רעד ןעװעג (ןעמַאנסױא עניילק
 -קזוח ַא -- רענעייל ענייז וצ "סטרעוורָאפ , ןופ גנַאגוצ

 ןעמ ליו רעכלעוו ,ןהשמ ַא וצ יװ גנַאגוצ ַא ,גנואיצַאב

 זיא רעטַאעט רעד .עװכַאּפ ןרעטנוא ןעלציק םיא לָאז

 זיא סע רָאנ ,דנוש טימ ןרָאװעג טקיטסימרַאפ רָאנ טשינ
 ןשידיא םבוצ גנואיצַאב-רקפה עתמא ןַא ןעװעג ךיוא

 .טרפאוו
 ןכַאמ וצ טנידעג טשינ רעטַאעט רעד טָאה רָאנ טשינ

 עשידיא יד ןופ ןבעל סָאד רעכיירטסייג ןוא רעקיטכיל

 ןייא זיולב ןבָאהד טנָאקעג טָאה רע ,טרעקרַאפ .רָאנ ,ןסַאמ
 ןּפוטשּפָארַא ןוא רעיושוצ םעד ןרידַארגעד -- גנוקריוו

 -םע ,טעטירַאגלואוו ןופ טנורגּפָא ןרעפיט ַא ךָאנ ןיא םיא

 .טייקידרקפה ןוא תוצראה

 ךיז טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיא רעד

 .דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןופ עיניל רעד ףיוא טזָאלעגקעװַא

 עטושּפ ןעייג רעטַאעט ןיא :ַאזַא ןעוועג זיא גנַאגוצ רעד

 -רַאפ ,עטגָאירַאפ ןדיא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ ,רעטעברַא

 וצ ןוא ןענעייל וצ טייצ ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,עטעיימש

 ַא לָאמַא ןײרַא ךיוא ךָאנ ןּפַאכ סָאװ ,ןדיא --- ןענרעל

 ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,ןדיא יד טא .בירעמ ןוא החנמ

 עתמא ןייק טשינ ןפרַאד ןוא טשינ ןעייטשרַאפ ,טשינ ןליוו

 ,לדיל ַא עקּפָאה ַא גונעג ןייז טעװ ייז רַאפ .טסנוק

 טימ טשימעג ,םורדעב עלעסיבַא ,ץיוו רעקיטיידייוצ ַא

 -ןגױא טימ טקָארברַאפ ,טייקשידיא רעקידצירקַאל-סיז

 ןעמוקַאב ךיז טָאה םעלַא םעד ןופ .ןויצ ןייק שינעצָאלג

 .טרָאס ןטסכעלסעה ןופ *יאוס-ּפַאשט, ַא

 -יא יד ןגעק גנורעװשרַאפ ןימ ַא ןעוועג ךיוא זיא סע
 ןטערטסױרַא ןגָאװ טשינ לפתאז רענייק זַא ,ןסַאמ עשיד
 טָאה עסערּפ עשידיא יד .םס ןכעלרעפעג םעד טָא ןגעק
 ,רעביירש עשידיא יד ; טריקיטירק טשינ רעטַאעט םעד
 טַאהעג טשינ ןבָאה ,ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג ָאי ןבָאה סָאװ
 -נייא ךיז טלָאװעג טשינ ייז ןבָאה טּפָא ןוא ,ןגָאז וצ ואוו
 טריפעג טָאה סָאד .םיטַאבעלַאב-רעטַאעט יד טימ ןסייר
 ןרָאװעג עגַא"ל יד זיא ראי וצ רָאי ןופ זַא םעד וצ
 טָאהד ענעצס רעד ףיוא זיב ןעגנַאגעגנָא זיא ױזַא .רעגרע
 ,("טייהיירפ , רעירפ) "טייהיירפךןגרָאמ, יד ןזיוװַאב ךיז
 גנוטייצ יד .?ליּפש , עיינ רָאג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע
 ןינע שבעד ןעמונעג טָאה רעטעברַא עשידיא יד ןופ
 יד ןזיװַאב ןעמונעג טָאה ןעמ ;טסנרע רעייז רעטַאעט
 ןטרעּפמולשרַאפ ,ןטעװעדנושרַאפ ןופ טייקכעלדעש עצנַאג
 ןופ עירָאלג יד ןסײרּפָארַא ןעמונעג טָאה ןעמ ;רעטַאעט
 ןגעוו ןעוועג זיא סָאד יצ -- ןטעלּפוק עלענָאיצידַארט יד
 ףרַאד לדיימ שידיא ַא; זַא ,םעד ןגעוו יצ ,"וינעמַאמ יוא,
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 ןויצ , ןגעוו ןעוװעג זיא סָאד יצ ,"יהנב ןשידיא ַא ןבָאה

 זיא טּפשמ ןייז ןוא טָאג, זַא ,םעד ןגעװ יצ ,?"וינעניורק

 ."טכערעג

 ָאד ןיא ?טייהיירפךגרָאמ; רעד ןופ גנַאגוצ רעד

 -וצ ַא -- ןטיבעג ערעדנַא עלַא ףיוא יו טקנוּפ ןעוועג

 יז ןַא ,ןביולג ַא ןסַאמ עשידיא יד וצ יורטוצ ןופ גנַאג

 סָאװ ,ץלַא ןעמענַאב ןענָאק ןוא ןליוו ייז זַא ,ןענרעל ןליוו

 טגיילעג זיא גנַאגוצ םעד טָא קנַאד ַא .טוג ןוא ןייש זיא

 -רוטלוק ייר רעצנַאג ַא רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג

 ןוא טריגיריד ,טריריּפסניא ןענייז סָאװ ,סעיצוטיטסניא

 גנוטיײצ-רעטעברַא רעקיצנייא רעד ןופ ןרָאװעג טלכעקעג

 לַאפוצ ןייק טשינ ךָאד זיא סע .(שידיא ןיא) עקירעמַא ןיא
 םעד ןופ יי"ליבוי ןקירָאי-ןעצ םעד טימ ךיילגוצ סָאװ

 ןופ ייליבוי רעקירָאי-ןעצ רעד טרעייפעג טרעו ףעטרַא

 רעקירָאיןעצ רעד ןוא טעטיזרעווינוא-רעטעברַא ןשידיא

 .ןלוש עשירַאטעלרּפ יד ןופ ייליבוי

 זיא רע סָאװ ,םעד טימ ןריצלָאטש געמ ףעטרַא רעד

 ףעטרַא רעד .עכָאּפע-"טייהיירפ-ןגרָאמ , רעד ןופ דניק ַא

 -יא םעד ןביוהרעד ןופ דרָאקער ןייז טימ ןריצלָאטש געמ

 עשידיא יד וצ דיירפ ןעגנערב ןופ ,רעטעברַא ןשיד

 ןשידיא םעד ןופ טייקנייר יד ןטיהּפָא ןופ ,ןסַאמ-סקלָאפ

 -ַאעט ַא סלַא עבַאגפיוא ןייז טסנרע ןטכַארטַאב ןופ ,טרָאװ

 סע רָאנ ,רַאוטרּפער ןגעוו דייר ןייק רָאנ טשינ זיא ָאד .רעט

 רעד ,רעיושוצ םעד וצ גנַאגוצ רעצנַאג רעד קיטכיוו זיא

 -רַאפ רעד ,ןבַאגפיוא ענעגייא יד וצ ןוא םיא וצ טקעּפסער

 סָאד ןוא עטסעב סָאד רעײג-רעטַאעט םעד ןבעג וצ ךוז

 .עטסנעש

 זיא ,ףעטרַא ןיא טליפ ןעמ סָאװ ,טייקמיטניא יד

 רעטַאעט רעד סאו םבעד ןופ טַאטלוזער ַא זיולב טשינ

 ַא טליּפש ָאד רָאנ ,עדייבעג רעניילק ַא ןיא ךיז טניפעג

 רעליּפש יד ןשיװצ סָאװ ,טקַאפ רעד עלָאר עסיורג רָאג

 טרעוו סָאװ ,טײקטנעָאנ ַא ָאד ?לָאמעלַא זיא םלוע םעד ןוא

 םענייא ןופ טייקנבעגרעביא ןופ ליפעג ַא ךרוד ןפַאשעג

 ןייק זיא רעטַאעט ןשידיא ןטלַא םעד ןיא .ןטייווצ םוצ

 -רַא ןופ .ליפעג-טײקטנעָאנ ַאזַא רַאפ ןעוועג טשינ ץַאלּפ

 -רעד ַא ,רעטמירַאװרעד ַא סױרַא םלוע רעד טייג ףעט

 .רענעביוהרעד ַא ,רקיע רעד -- רעטשירפ

 ןרָאװעג זיא ףעטרַא רעד זַא ,רעירפ טגָאזעג בָאה ךיא

 -יא יד ןופ בצמ-רוטלוק םעד ןביוהרעד ןיא רָאטקַאפ ַא

 ןרעביא רתצנ קרָאי וינ ןיא זױלב טשינ ןסַאמ עשיד

 טעטש ענעדיישרַאפ יד ןיא ןייז ףרַאד ןעמ .דנַאל ןצנַאג

 ןגעוו טרָאד טדער ןעמ עביל ַא רַאפ סָאװ טימ ןרעה ןוא

 רעד טכיירג סע טייו יוװ ןפיירגַאב וצ ,ףעטרַא םעד

 .רעטַאעט-רעטעברַא ןקיצנייא םעד ןופ סולפנייא

 סָאװ ,טעטש ענעדיישרַאפ ןופ ןשטנעמ רעטרעדנוה



 ווו הע שר ַא רָא-" ןעבצ

 -רַא ןַא ןעניואוואוצייב טייהדנגעלעג יד טַאהעג ןבָאה

 ףיוא ןגָארטעגקעװַא ךיז טימ ןבָאה ,גנולעטשרָאפ-ףעט

 ןבָאה ייז סָאװ ,סענעביוהרעד סעּפע ןופ ליפעג ַא קידנעטש

 ןענייז טעטש רעקילדנעצ ןיא .ןעמענַאב וצ ןעוועג הכוז

 -יא רעייז .טסנרע רעייז ןטעברַא סָאװ ,ןזיײרק-םַארד ָאד

 רעד סָאװ ,דרַאדנַאטס םבעד ןעמוקוצכָאנ זיא לַאעד
 וצ לתנמ ע"לַא ןכוז ייז .טלעטשעגקעווַא טָאה ףעטרַא

 ףעטרַא םוצ טנעָאנ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רבח ַא ןגירק

 יד ןיא טעברַא רעטסנרע רעד טימ טנַאקַאב זיא סָאװ

 ןגלָאפוצכתאנ ייז ןכוז ןטסקיניוו םוצ .סעידוטס-ףעטרַא

 ענייז וצ ךיז טיצַאב רע יו ןפוא םעד ןיא ףעטרַא םעד

 -כעלטרָאװטנַאוװרַאפ ,טסנרע ןופ גנואיצַאב ַא -- רעיושוצ

 .טײקמירַאװ רעשירבזד ,טיײק

 גנונָאמרעד ַא סלַא טנידעג ךיוא טָאה ףעטרַא רעד
 טשינ זיא עניב-רעטַאעט יד זַא ,רעליּפשיוש עשידיא עלַא
 ,קירב ןייק טשינ ןוא טעטירַאגלואוו רַאפ עמרָאפטַאלּפ ןייק
 -ַאבמוא ןפרַאװ ,ןיירַא ךייט ןיא יװ ,ןָאק'מ ןכלעוו ןופ
 .יורטש ןוא לַאפּפָא ןוא טסימ רעיושוצ םעד וצ טפָארטש

 רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ רַתֹזי ןעצ יד ןיא

 ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעניוועג וצ ןזיװַאב ףעטרַא

 רעד זַא ,ןעזרעד טזומעג טָאה סָאװ ,עסערּפ רעשילגנע רעד

 עשילרעטסיוא ןייק סעּפע טשינ זיא רעטַאעט רעשידִיא

 ןוא ץנעט ענעגושמ ןצנַאט ?סושזד ינָאפ , ואוו ,שינעפעשַאב

 -ַאעט ַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה ָאד זַא רָאנ ,ךעלדיל ןעגניז

 .ןענעכער ךיז ףרַאד ןעמ ןכלעוו טימ ,העט

 בָאה ךיא ןעו ,געט עטשרע יד ךיז ןָאמרעד ךיא

 טקנוּפ ןעוועג זיא סע .ןדָאב רענַאקירעמַא םעד ןטָארטַאב

 טסילַאיצָאס ןטמיירַאב םעד ןופ טיוט םעד ךָאנ ייווצ-גָאט ַא

 ןייז טעװ סע זַא ,ןרתצוועג טריסנָאנַא זיא סע .לעבעב

 םוצ קעװַא ןיב ךיא .טנוװָא-לַאירָאמעמ רע"לעיצעּפס ַא

 טעוװ טרָאד זַא ,גנוטרַאװרעד רעכעלריטַאנ רעד ןיא טוװָא

 ,ןפוא ןקידריװ ַא ףיוא ןלעבעב ןופ קנעדנָא םעד ןרע ןעמ

 לָאמ ןטשרע םםוצ טרָאד ךיא בָאה םעד טָאטשנָא רָאנ

 .קיאייפ זיא רעטַאעט רעשידיא רעד סָאװ ףיוא ןעזרעד

 ןַא ןוא טסיטרַא ןַא עניב רעד ףױא סױרַא ןענייז סע

 לָאמ עלַא ןוא ךעלדיל ןעגניז ןעמונעג ןבָאה ייז .ןטסיטרַא

 טָאה יז רעדָא ,קַאב ןיא שטַאּפ ַא ןבעגעג ריא רע טפאה

 ױזַא ןרָאװעג זיא סע .קַאב ןיא שטַאּפ ַא ןבעגעג םיא

 :טכַארטעג ךיז טָאה סע ןוא ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק

 קנעדנָא םעד רַאפ זיא סָאד גנוקידײלַאב ַא רַאפ סָאװ

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעװעג זיא סָאד .לעבעב ַא ןופ

 זיא סע שרעדנַא יו .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד

 .ףעטרַא רעד ךיז טקילײטַאב סע ןכלעוו ןיא ,טנװָא ןַא

 ןגיוצרעד ױזַא ןיוש טָאה רעטַאעט-רעטעברַא רעד

 -רעטעברַא ןַא ןופ ןעמ טלָאװ טנייהד זַא ,םלוע םעד

 ןטלָאװ סָאװ ,ןצַאיַאּפ עכלעזַא טגָאיעגסױרַא גנולמַאזרַאפ

 בָאה ךיא סָאװ ,רעד וצ ךעלנע ,ענעצס ַא ןריפכרוד ןגַאװ

 -רַא רעד .טנװָא"לעבעב םייב ,1913 ןיא טניואוועגייב

 זיא רע ןוא בןיוהרעד רעטעברַא ןשידיא םעד טָאה ףעט

 רע לָאז .ןרָאװעג ןביוהרעד ןוא ןסקָאװעג םעד ךרוד ןיילַא
 .טעברַא-רוטלוק עקיטכיוו ןייז ןָאט רעטייוו ךיוא

 ףָארַאטָאלָאז .מ סעיַאצָארקעד ,רעדיינש .ב ישזער ."געט 4, סלעינַאד ןופ ענעצס עטירד
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 רעש דיא רעד ןופ דניק רעדנעאוו שסָאז

 רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ
 -ניא ןופ עיצקעס עשידיא יו

 ,עמירַאו עריא טקיש ןדרָא-רעטעברַא ןלַאנ:ציַאנרעט

 םעד ןופ גָאטסטרובעג ןטנעצ םעד וצ ןסורג עשרבח

 רעשירַאטעלָארּפ רעשידיא רעד ןופ דניק-רעדנואוו

 .ףעטרַא םםעד -- רוטלוק

 -יא עּפורג עניילק ַא טָאה קירוצ רָאי ןעצ טימ

 -רטס עשיטַאמַארד ַא טעדנירגעג םירבח ענעבעגעגרעב

 טשינ סעיזנעטערּפ םוש ןייק טלָאמעד ןבָאה ייז .עיד

 יײז :;ןעמונרַאפ טשינ טיירב ךיז ןבָאה יײז ;טַאהעג

 -פיוא טייצ וצ טייצ ןופ ן"לעוו ייז זַא ,טניימעג ןבָאה

 רעד ןעניד םורַא ױזַא ןוא ןכַאז עקילעפוצ ,עניילק ןריפ

 .גנוגעווַאב-רעטעברַא
 -ָאפ יד ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ רעבָא טָאה סע

 ,טייז ןייא ןופ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןעגנורעד

 -ערטש ןוא טעברַא ענעבעגעגרעביא ,עיירט יד ןוא

 ןבָאה ,טיז רערעדנַא רעד ןופ ,םירבח יד ןופ ןעגנוב

 עשיטַאמַארד עניילק יד טתצ זַא ,וצרעד טכַארבעג

 .רעטַאעט רעשידיא רעטנענַאמרעּפ ַא ןרעװ לָאז עידוטס

 ןפָאלרַאפ ןרעסַאװ ךס ַא ןענייז טייצ רענעי טניז

 טלצרָאװעגניא ףיט גָאט וצ טניה זיא ףעטרַא רעד

 זיא ףעטרַא רעד .ןסַאמ-רעטעברַא עשידיא יד ןשיווצ

 טנייה זיא ףעטרַא רעד .ןסקאוועגסיוא שירעלטסניק

 רעשידיא רעד ןופ לייט רעקיטכיו ַא רעייז גָאטט וצ

 .רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ

 טָאהד ןדרָא רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 טצַאשעגּפָא ןוא ןענַאטשרַאפ ןָא גנודנירג עמַאס ןייז ןופ

 ענייז ןיא .רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ ןופ טייקיטכיוו יד

 ןכָארטשרעטנוא רע טףאה סעיצולָאזער עטשרע עמַאס

 טייקיטעט-רוטלוק ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןייז זומ רע זַא

 ןציטשרעטנוא 'זומ ןוא טרָאװ ןופ ןיז ןטסטיירב ןיא

 .סעיצוטיטסניא ע"לערוטלוק עשירַאטעלָארּפ עלַא

 ענייז ןוא ןדרָא-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 -רעטנוא םירַאװ קידנעטש רעבירעד טָאה סעשטנערב

 םעד ןוא ףעטרַא םעד ןשיװצ .ףעטרַא םעד טציטש

 סָאװ ,גנודניבראפ עגנע ןַא ןעוועג קידנעטש זיא ןדרָא
 .ןפלָאהעג סעיצַאזינַאגרָא עדייב טָאה

 -רעטניא רעד ןעוו ,טייצצ רעקיטציא רעד ןיא

 ַא ףיױא ךיז טמענרַאפ ןדרָאירעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ

 -טנַא וצ זיא ליצ ןייז ןעוו ,געוו ןלערוטלוק ןטיירב

 ,טײקיטעט רעלערוטלוק ןופ ןפיט ענעדיישרַאפ ןעלקיוו

 טעװ ,טנגעג ןופ רעניואוונייא יד ןעיצניײרַא ןלָאז סגצוװ

 רעיײז ןליּפש סעיצקעס עשיטַאמַארד ןוא קיטַאמַארד

 םעד ןופ עבַאגפױא יד זיא סע .לָאר עקיטכיו ַא

 עטסעב יד ןעניפעג וצ ןעמַאזוצ ןדרָא םעד ןוא ףעטרַא

 -טנַא ןוא ןקיטומרעד וצ ױזַא יו ןעלטימ ןוא ןגעוו

 -נערב ערעזדנוא ןיא טייקיטעט עשיטַאמַארד יד ןעלקיוו
 .ןרעטנעצ ןוא סעשט

 (עיצקעס עשידיא עוויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ

 ןדרָא רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 .רַאטערקעס רעלַאנַאיצַאנ ,ןַאמצלַאז .יו

 טנָארּפ-סקלָאפ ןטקינײארַאפ םעד ןיא רָאטקַאפ ַא

 יד ךרוד טָאה ףעטרַא רעו 60
 לָאעדיא רעד קנַאד ַא ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי ןעצ

 -רעטעברַא םעד ןופ טייקטסואווַאבליצ רעשיגָאל

 ערעיוהעגמוא יד ןעמוקוצייב ןזיווַאב וויטקעלָאק

 ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעגנולכיורטש ןוא ןטייקירעוװש

 .רעטַאעט ַאזַא ןופ געוו ןפיוא

 עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא זיא רעטַאעט סָאד

 ,רַאפרעד רָאנ ןוא ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עלַאיצָאס

 -עג ןֹתִָז ביוהנֶא ןופ ךיז טָאה ףעטרַא רעד סָאװ

 טסנוק-רעטַאעט רעד ךרוד עבַאגפיוא יד טלעטש

 זיא ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא עטיירב יד ןעניד וצ

 רעטסנרע ךרוד ףעטרַא םעד רַאפ ןרָאװעג ךעלגעמ

 ןייא ןופ ןגייטש וצ טעברַא רעכעלדימרעדמוא ןוא

 ןוא רעטייווצ רעד וצ גנוכיירגרעד רעשירעלטסניק

 ןטכיש ערעטיירב ץלַא ךיז םורַא ןעמענמורא ױזַא
 ,ןסַאמ יד ןופ

 עטסקיטכיו יד ןופ ענייא סלַא ףעטרַא םעד
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 ןבעגעגנייא ךיז טָאה סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיא

 -לוק עשידיא עטסרעמ יד ךיז םורַא ןקינייארַאפ וצ

 ױזַא ,ןעגנוטכיר עללַא ןופ תוחדוכ עשירעפעש-רוט

 -רַאפ םעד ןיא רָאטקַאפ-טּפױה ַא קידנרעוװ םורַא

 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא טנָארפ-סקלָאפ ןטקינייא

 ענעי טכיירגרעד טציא זיב טָאה ףעטרַא רעד

 -נעמַאזוצ עוויטקעלָאק ןוא טייקפייר עשירעלטסניק

 סָאד ןעמענרַאפ וצ םיא טקיטכערַאב סָאװ ,ןליּפש

 יד יב רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיא םעד ןופ ץַאלּפ

 .עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידיא עטסטיירב

 ןייז וצ וויטקעלפזק-ףעטרַא םעד ןסירגַאב רימ

 ןעגנוכיירגרעד עסיורג ענייז טימ ייליבוי ןקירָאיןעצ

 -עלָארּפ רעייז טימ ןסַאמ עשידיא יד ןסירגַאב ןוא

 .ףעטרַא -- רעטַאעט-טסנוק ןשירַאט

 ארוי'ב עשידיא
 קרָאי ןינ ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק

 .רַאטערקעס ,לערטסַאק .י .ה



 ןעצ

 רערהשוצ ץי ןוא ףעשטרא רעװ

 ןיטשּפע ךלמ 6

 ער וווווו עוו ורוו רו ףעטרַא האי

 ןגָאלקַאב טשינ ךיז ןָאק ףעטרַא רע}
 -ָאטש וצ ןכַאזרוא עלַא טגָאמרַאפ ףעטרַא רעד ,טרעקרַאפ .רעיושוצ ןייז ףיוא

 .םיא טימ ןריצ

 דַארג םבעד טימ ןעמירַאב ךיז ןָאק רעטַאעט רעכעלרעגריב רעכלעוו

 םעד ןיא טפול יד ןָא טליפ סָאװ טיײקטנעָאנ ןוא טײקמירַאװ ,גנוקידנעטשרַאפ

 םידעפ יד ףױא ןזייונָא רעטַאעט רעטַאוירּפ ַא ןָאק ואוו .רעטַאעט-ףעטרַא

 וו ,םוקילבוּפ םעד ןוא רעליּפש יד ןשיווצ גנולעטשרָאפ ַא ןיא ךיז ןבעוו סָאװ

 .ןעגנולעטשרהאפ-ףעטרַא יד ייב לַאּפ רעד

 ,ויטקעלָאק-רעליּפש ףעטרַא םעד טימ סנגייא זיא רעיושוצ-ףעטרַא רעד

 ןיא טײקמַאזנימעג ןופ ,עיגָאלָאעדיא ןופ דנוב ןקיטפערק םעד טימ טפעהַאב

 יד ןרעדנע וצ גנַאלרַאפ ןיא טייקכע"לטייהנייא ןופ ןוא קַאמשעג ןוא ףירגַאב

 ןיא וויטיסנעס ןוא לענש רעבליזקעווק יװ זיא רעױשוצ-ףעטרַא רעד .טלעװ

 .ענעצס רעד ףיוא ןשינעעשעג יד ןופ גנַאג םוצ ףורּפָא ןייז

 ןפלָאהעג טָאה סָאװ רעיושוצ םעד טָא ןגעװ רָאנ ןעגנַאגעג סע טלָאװ

 טייקידנעווטיונ ןייק ָאטשינ .קירעביא לקיטרַא רעד זיא ,ףעטרַא םוצ לגיצ ןגָארט

 -עגכרוד ןענייז סָאװ ,סַאלק ןקיבלעז םוצ ןעגנַאלַאב סָאװ ןלייט ןריזילַאנַא וצ

 ףעטרַא רעד רעב .טסנוק-רעטַאעט םוצ גנַאגוצ-ןסַאלק ןקיבלעז ןטימ ןעמונ

 סיוא ךיז טרעטיירב ףעטרַא רעד .זיירק רעיושוצ רעד טסקַאװ סע ןוא טסקַאװ

 רעיױשוצ רעיײנ רעד .רעטַאעט ןיא ןירַא טמתצרטש רעיושוצ רעיינ ַא ןוא

 .םעלבָארּפ יד קעװַא טלעטש

 -נָאק רעד ףיױא ,ףעטרַא ןופ עלעגיוו םייב ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו יד

 -עג טשינ ןבָאה 1926 ןיא רעטַאעט-סקלָאפ ַא רַאפ דנַאברַאפ םעד ןופ ץנערעפ

 ערעגאמ עטשרע יד ןופ זַא עיזַאטנַאפ רעכייר ַא ייב וליפא ןעזסיוארָאפ טנָאק

 .רעטַאעט-רעטעברט רערַאבטכורפ רעקידנעטש  ַא ןסקַאװסיױא טעװ ןעגנוהימַאב

 עטערקנָאק יד רעבָא ןעגנונעפָאה עקיטכיל ןוא רעגַאב רעסייה ַא ןעוועג זיא סע

 ןעוװעג ןענייז ןעלטימ ןיא ייס ןוא לַאירעטַאמ-שטנעמ ןיא ייס ,טייקכעלגעמ

 .עניילק רעייז

 סָאװ ןשטנעמ עּפורג רעניילק ַא טימ ןטַאבעד עסייה יד ךָאנ קנעדעג ךיא

 ןשידיא םזדס ַא ןופ ןצינערג עקידנקלָאװ יד ןופ ןײגסױרַא טנָאקעג טשינ ןבָאה

 ."רעטַאעט-סקלָאפ רעשידיא  ןפורעג סע ןבָאה ייז יו רעדָא רעטַאעט-טסנוק

 ןייז ןיא ץרַאווש סיר ָא מ טרירעמעש טָאהד ןגיוא ערעייז רַאפ

 ןעועג דמערפ זיא ייז .רעפיט טשינ ןוא רעטייו טשינ ןוא -- ן ט ס ע ב

 יד ןכלעוו ןָא רעטַאעט םוצ גנַאגוצ ר ע ל ַא י צ תֹז ס סיואכרוד רעזדנוא

 טללָאװ -- ףעטרַא רעד -- רעטַאעט רעד ןכלעוו ןָא ןוא זָאלניז זיא ךַאז עצנַאג

 .דניק ןריובעג טשינ ַא ןבילברַאפ

 טָאה ךרַאמ רעייז ןיא .טזָאלרַאפ זדנוא טָאה ןשטנעמ עּפורג עניילק יד

 עטעּפָאל ַא טגײלעגפיורַא ןבָאה ,ןטסינומָאק ,רימ זַא גנוגייצרעביא יד ןגָאלשעג

 ןלעװ ,רעדיוו ,ייז ."טײקלָאמש ,ןסַאלק רעזדנוא טימ עיידיא רעד ףיוא דרע

 ןענייז ןטײײקכעלגעמ יד ואוו ,טײקכעלטפַאשלעזעג רעטיירב רעד ןיא ןרעקַא

 ןעוועג זיא ?טיײקלָאמש , יד זַא ןזיװַאב ןבָאה רָאי ןעצ ענעגנַאגרַאפ יד .סיורג

 -ַאב זדנוא ןבתנה סָאװ ןשטנעמ יד .ףעטרַא םעד רַאפ רעקנַא רעקיצנייא רעד

 -וצפיוא ןזיווַאב טשינ וליפא ןבָאה "ןסַאמ עטיירב , יד ןופ ןעמָאנ ןיא טפמעק

 .רעטַאעט ַא ופ ט *ל ע צ ע ג ן ל ָא מ ש  ַא ןלעטש

 ףרעלעפ ןופ ןטילעג טשינ טָאה ףעטרַא רעד זַא ןגָאז וצ טשינ ןיימ ךיא

 ןטַאלג טימ טרעטסַאלפעגסיוא ןעוועג טשינ געוו רעשירעלטסניק ןייז זיא רעכיז

 1111 ווו 1111 111 1 1111 1 8

 הווווווווווווווווווווו

 המלש םייח ,רענישאגאנ

 ןט8 םעד ןריובעג

 ַא -- ערנַארג ןיא ,7

 .עיצילַאג ,טנגעג רעווארבמאד ןיא

 -דנעהניילק ןוא רעמערק ַא רעטָאפ
 ץלַא זיא םָארק ןיא .רעל
 הסנרּפ ףיוא רָאנ ,ןפיוקרַאפ וצ

 .טלעפעגסיוא לָאמעלַא טָאה

 רעבמעצעד

 לפרעד

 רדה ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב

 .לוש-קלָאפ רעשיליוּפ רעד ןיא ןוא
 יירעדיינש טנרעלעג ךיז ראי 12 וצ

 רָאי 14 וצ .ףרָאד ןקיבלעז ןיא

 רערעסערג ַא ןיא טעברַאעג ןיוש

 .ענרוט :טָאטש

 טנידעג טייצ-המחלמ
 ןיא .ײמרַא רעד םישדח 1

 -ןירב ןיא ןרָאװעג ןפרָאורַאפ 59

 -עג ,(עיקַאװָאלסָאכעשט טציא) ןרעמ

 טש
 רעד ןיא

 זיא
= 

 טנרעלעג טַאװירּפ ,ךַאפ םייב טעברַא
 -ייד רעד טימ ךיז טנַאקַאב ,שטייד

 .רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל רעשט

 -עמַא ןייק ןעמוקעג 1920 ןיא

 -ַאב ,ְךַאפ םייב טעברַאעג .עקיר

 לאנאשענרעטניא רעד וצ טגנַאל

 .ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאג סידיעל
 ןיא .לוש-טנוװֶא עשילגנע טכוזַאב

 םעד ןופ רעדנירגטימ ןעוועע 1

 -פיוא ."בולק-רוטלוק יקסנַא .ש,

 -יזומ-שירַארעטיל ףױװא ןטָארטעג

 .סעיצַאמַאלקעד ןיא ןטנוװַא עשילַאק

 ףיוא טליּפשעג לָאס ןטשרע םוצ



 ףשש הא רָאָי ןעצ
 יקסנא :ש; רעה ןופ .טניב רעד

 ןופ עלָאר יד -- ?עיצקעסד-םַארד

 -רעייה ןַאמרעה ןיא עבָאב רעד

 ."דיא רעקיבייא רעד, סנאמ

 ,געוו ןטערקנָאק םעד ןופ גנולעטשרָאפ רערָאלק ַא ןָא ,ןרַאפרעדמוא .טלַאּפסַא

 טָאה ןעמ -- ןטערטַאב ףרַאד ויטקעלָאק-רעליּפש רעגנוי רעד ןכלעוו ףיוא

 -מורַא ףעטרַא רעד זיא -- געװ ןשיגָאלָאעדיא-ןײמעגלַא םעד רָאנ טסואוועג

 זיב ךעלעגעוו עמורק וליפא ןוא ןגעוו עקיטייז לתזצ רעשביה ַא ףיוא ןעגנַאגעג

 ןיא זױלב טשינ .ךַאי"לש ןטיירב ןקיטציא םוצ ןעגנַאגרעד זיא רע רענַאװ

 ןעגנולקַאװ עכעלרעניא עשביה טכַאמעגכרוד טָאה גנוגעווַאב רעזָאנוא ,ףעטרַא

 םעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא טכיוועגכיילג רעקיטיונ רעד ןענַאװ זיב

 -עגנייא -שילָאבמיס ַא ,"רעיוט םייב , ןופ .טיבעג ןשירעלטסניק-שירַארעטיל

 -קער , זיב ,"וועשטילוב רָאגעי, זיב עמַארד עקידװעמַאה-רָאלקמוא עטעווערונש

 -פיוא רעמ ייב זַא ךעלגעמ .ךלהמ רעטייוו ַא רעייז זיא 200,000, ןוא "ןטור
 טרענימעג סנטסקינייוו ןגַאזגיז יד ןטלָאװ גנוגעװַאב רעזדנוא ןופ טײקמַאזקרעמ

 שיגָא לָאעדיא ןוא שירעלטסניק סע זיא ףעטרַא םעד רַאפ ,ױזַא יצ ױזַא .ןרָאװעג

 .טײהנעגנַאגרַאפ עטייוו ץנַאג ַא

 וצ גנושַאררעביא ןייק ןעװעג טשינ זיא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ טשרע
 -טניירפ יד ,רעקעמש-ןייפ רעטַאעט רַאפ ךיז ןטכַארטַאב סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןרעה
 ףענעקיל טשינ ןָאק ןעמ ,עיידיא עטוג ַא ,ָאא ?ףעטרַא רעד, :הצע עכעל
 ןענָאק ס ָא וו רעליּפשיױש עקינייא ןירַא טשינ ריא טמענ סָאװרַאפ רעבָא
 רעב טיילעגנוי עליואוו ךיז ןענייז ףעטרַא ןופ רעדילגטימ יד ?ן לי ּפ ש
 ןוא ןליופ טשינ ךיז טניירפ עטשרמולכ יד ןגעלפ ייברעד ..."רעטַאעט ןליּפש

 -םַארד ַא טכוזַאב 1922 ןיא

 -סקלָאפ ןשידיא םעד ןיא סַאלק

 -יד רעד רעטנוא ,טעטיזרעווינוא

 לָאנ .צ .ב ןופ עיצקער

 .דייווש קרַאמ -- רער

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז 1926 ןיא

 -וטס רעשיטַאמַארד טייהיירפ רעד

 ,ןסעיּפ עלַא ןיא טליּפשענ ,עיד

 אש ןיא ךיז טקילײטַאב ,סרעטקַאנייא

 רעכלעוו ןיא ,עלָאר עטשרע יד

 ,ףעטרַא ןיא ןטָארטעגפיוא זיא רע

 "קיירטפ, ןיִא חלג רעד ןעוועג זיא

 ןופ רעטקַאנייא ןַא --

 ןלָאר טימ ןטָארטעגפיוא ךָאנרעד

 ןופ ןַאמ :ןסעיּפ עקידנגלָאפ ןיא
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 קאדור ,"רעיוט םייב , ןיא
 םעד ןליפוצנ היא ,גנוניימ רעייז טול ,קיסַאּפ ןענייז סָאו ןטַאדידנַאק ןפורנָא -רעמיצ ,"ןיווטָאב ילתפנ, ןיא

 וועס 2022 הטפ} ===

 .ןליּפש ןענָאק סָאװ א טימ ףעטרַא -סימ ,"ןטַארקָאטסיר , ןיא -- ןַאמ

 טָאּפש םעניד םעד ןוא ןעמונעגנָא טשינ רימ ןבָאהד תוצע עכעלטניירפ יד -וק םישזד, ןיא -  ןָאטסגנעל רעט 2 י ינ רי לי י :

 ןשטנעמ עקיבלעז יד ןופ רימ ןרעה טציא .ןרעױא יד ךרוד טזָאלעגייברַאפ
 :ןבעגוצ ןפָא ןעמ טעװ טציא .חסונ ןרעדנַא ץנַאג ַא

 יד ןיא רעטַאעט רעשידיא רעקיצנייא רעד ךָאד זיא סָאד ,ףעטרַא רעד,
 .."סע ןסייו רימ .ןטַאטש עטקינייארַאפ

 םעד טָא ןעמענוצנָא טיירג ןיוש זיא ףעטרַא רעד יצ ,טשינ סייו ךיא
 רעב ,רעטַאעט ןשידיא ןקיצניא םעד ןופ טנעמילּפמָאק ןקידנעלכיימש רעייז

 -- (רעטַאק) רעדיינשוצ ,?ּפָאקרעּפ

 -לֶאֹּפ ,"ןענישַאמ ןופ .שיור ןןיא,

 שריה, .ןיא -- יעלאגאב קינװַאק

 -- ץַאלּפנצנַארק רעניבַאר ,"טרעקעל
: // - 

 סנירק , טנערב פעטס רעה; ןיא
 רעטירד , ןיא -= ילריוה רעטסינימ ן ריו

 סיורג טימ ךיז טָאה סָאװ ,רעטעברַאיּפַאש עּפורג יד ,ףעטרַא רעד ,זיא רָאלק ןיא - - ןיטַאיט ןַאּפעטס ,"דַארַאּפ

 "וצ ןשירעלטסניק ןקיטציא םוצ ןבױהרעד ךיז ,ןדייל ןוא ימ ,גנוגנערטשנָא = -קָאד , ןיא ןוא "וועשטילוב רָאגעי,

 רע שיד יא רע ד ןופ רע טנע צ ןיא טיי ט ש הנַאטש = -רעשט עלעטָאמ יבר ,"ועיַאניט
 ןשטנעמ טכיירגרעד טָאה ןעמָאנ רעטוג ןיז .ט ס נ ו ק"ר ע ט ַא ע ט + ,"ןטורקער, ןיא - - רעלעבאנ
 -רַא םעד בלַאהרעסױא וליפא ןוא גנוגעװַאב רעזדנוא ןופ זיירק םעד רעסױא = יד ןופ טנוב , ןיא -- רַאדנַאשז
 ,טשינ טמוק סָאװ רעיושוצ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה רעטַאעט ןיא .סַאלק-רעטעב = ןיא --- דראגניוו ,"רעטינש
 טרָאװ ַא שביא ןעגנערב ייז לייו ,רעליּפש ענייז ןרידָאלּפַא וצ ,טייהרעטיירג = ,"לעוָאשזד ןוא שטנוָאּפ ,שטנָאה,
 ךתנ זיא סָאװ רעיושוצ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה רעטַאעט ןיא .סנגייא ןייז זיא סָאװ טוט דנוה ייווצ , ןיא --- ברַאפלמיה
 ןיו ש ך יז ט מ ו ק ס ַא ו ו ,ןטסיטרַאירעטעברַא יד וצ שיטּפעקס + -ייק, ןיא - - ןענישזורד ,"טנזיוט
 רעד ןיא זיולב טשינ ןגייצרעביא ןעמ ףרַאד םיא .ן ג י י צ ר ע ב י א + דקַאנייא ןיא ןלָאר עקיניא ."ןט
 רעד רַאפ ןעניװעג ןעמ ףרַאד םיא ליּפשױש םעד ןופ טעטילַאװק רעכױה = -סקע, ןיא -- ןתנ-יכדרמ :סרעט
 -ױוטס) ץלאהנראה ,"עיצַאירּפָארּפ סָאװ ,תמא ןשיאיידיא םבעד ןופ ,טרָאװ םעד ןופ טײקיטּפַאהרַאװ ןוא טייקיטכיר : ,"עיצַאירּפָארּפ

 .רעיושנצ םעד ןבעגרעביא ליו רע ןכלעוו ןוא טגָארט ףעטרַא רעד ,"ןָאפעלעט םייב, ןיא -- )

 .לפייוצ רעטסדנימ רעד ָאטשינ זיא ,ןזיװַאב ךיז טָאה רעיושוצ ַאזַא זַא

 ןגלָאפרעד עטצעל יד ןופ גנולעטשרָאפ ַא ףיוא ןעוועג זיא סָאװ רענייא רעדעי

 ןופ ןַאקיהָאמ רעטצעל רעד רעיושוצ רעיינ רעד זיא .ןעזעג סע טָאה ףעטרַא ןופ

 ? רעטַאעט ןשידיא ןטריטָארקנַאב ,ןטלַא ןופ ןעמוקַאב ןפאק ףעטרַא רעד סָאװ

 -ָאלק עשיטסימיסעּפ יד ןעמענוצנָא טנורג ןַארַאפ זיא ,רעטרעו ערעדנַא ןיא

 רערעסעב רעד ןדנואוושרַאפ זיא ןדיא ייב זַא ,רעקיטירק עסיוועג ןופ שינעג

 ? רעטַאעט ןרעסעב ףיוא לקעלפ ַא ןלעטש ןעמ ףרַאד אלימב ןוא רעײג-רעטַאעט

 רעד ןוא .סָאמ יד רעבירַא שביה ןביירט ןטסימיסעּפ יד זַא ,ןביולג רימ
 .זײװַאב רעקידעבעל ַא עקַאט זיא ףעטרַא

 ןברַאדרַאפ זיא רעישוצ ןשידיא ןופ לייט ןסיורג ַא ייב ,לפייווצ ןָא

 ,"טלריפעג טינ, ןוא -- ןכדש רשא

 דיל טרינעצסניא ןוא טריסישזער

 -עשלָאב , ,"טרָאפ יהד דלָאה , --

 -נייפ .ל ןופ -- (עמעֶאּפ) "סעקיוו

 .גרעב

 -ידנגלָאפ ןופ רעטלַאװרַאפ-עניב

 ,?ּפָאקרעּפוק םישזד, :ןסעיּפ עק

 ר ר רו 111 1111 1 1113 111 111 1111 1111 1181 1111 11 ר 111 יצר

6 



 ר
 111 1111 1 1111 1111 1101 11110111111111111111111113111111131131111 111 111131111111111111111111 1111 1111 11111111111 3111 1111 1111 1111 3 עטר ַא ר ֲא 1 עצ

 ןופ רָאי ליפ ױזַא ? ןייז טנָאקעג סע טָאה שרעדנַא יװ .קַאמשעג רעד ןרָאװעג

 -יא ןזומ ןטײקיזָאלקַאמשעג עבָארג ןוא ןטײקשירַאנ עכַאלפ ײלרעלַא ןעגני"שלש

 -ע ג ו צ ןרעוװ ןשטנעמ .רעײג-רעטַאעט םעד ףיוא םשור ןרעווש ַא ןזָאלרעב

 ןוא ןביוהרעד ייז ןָאק ןעמ .ןבעל טרַאדנַאטס ןטמיטשַאב ַא וצ ט ניואוו

 ןבנה ,קילגמוא רעזדנוא וצ ןעוו ,ךָאנ טרפב .ןרעדײלשרעטנורַא ייז ןָאק ןעמ

 ןיא ןעגנַאגעגכרוד טשינ זיא סָאװ ןשטנעמ עסַאמ רעױר ַא טימ ןָאט וצ רימ

 עקיטסייג ריא טּפעשעג טָאה סָאװ ,עלוש ערַאטנעמעלע ןייק וליפא טנגוי ריא

 -עטשרָאפ עקילעפוצ רעסיױא .ךעלטעטש עניילק יד ןיא םירדח יד ןיא הקיני

 רעטַאעט ןייק ןעזעג טשינ ןשטנעמ יד ןבָאהד בוט-םוי ַא ןיא לָאמ ןייא ןעגנול

 ןוא .טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז רעדייא ןגיוא ערעייז ןיא

 טנָאקעג טשינ טָאה טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ רעטַאעט םכעד

 יד .רעהעג רעיײז ןרענייפרַאפ ןוא טנָאזירתאה ןקיטסיײג רעייז ןרעטיירבסיוא

 -- ןעמונעג לערוטלוק -- עוויטימירּפ-בלָאה עדעי יװ ,ןטנַארגימיא עשידיא

 ןעוועג זיא יז .רעטַאעט םוצ ףורּפָא ןקיטכעמ ַא ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה ,עּפורג

 רעטַאעט רעד .ךרַאמ ןקידייל ריא ןליפנָא טנָאקעג טָאה רעטַאעט רעד ןוא יור

 -ַאמָאט סָאװ "עירָאעט, יד) .שינעליופוצ טימ רעבָא ,ט"ליפעגנָא עקַאט טָאה

 -נירַא ןימ ַא זיא רעטַאעט ןייז זַא ,ןלעטשסױרַא טריבורּפ לָאמַא טָאה יקסוועש

 טָאה רעכלעוו רעד .ץכעייּפש ןופ טלעטשעגפיונוצ זיא ,רעטַאעט ןרעסעב םוצ ריפ

 ןופ ןברק רענעלַאפרַאפ ַא ,סלייטנטסערג זיא ,ןיקסװעשַאמָאט טימ טקיטעזעגנָא ךיז

 ,(דנוש

 ןגיילרַאפ ןוא ּפָאק ןפיוא שַא ןטיש וצ ךַאזרוא ןייק ָאטשינ זיא ןגעווטסעדנופ

 -יי לע ג ס י ו א ןופ חוכ םעד ןיא ןביולג רימ .גנולפייווצרַאפ ןיא טנַאה יד

 -רעטעברַא עוויטַאװרעסנָאק יו תודע ןענייז רימ .ט ר ָא וו ן ט ר ע ט

 ןפמַאק יד .טעּפמיא ןלַאסָאילָאק טימ ןפמַאק עסיורג ןיא ךיז ןביוה ןטכיש

 ןוא .גנולקיװטנַא רעקיטסייג רעייז ףיוא גנוקריוו ַא ןָא רעביארָאפ טשינ ןעייג

 זיא טיבעג ןשיטילפאּפ ןוא ןשימָאנָאקע םבעד ףיוא ךעלגעמ זיא'ס סָאװ סָאד

 ךס ַא ךיז ןרעדָאפ סע .ןשירעלטסניק םעד ףיוא ןסָא-לשעגסיוא טשינ רעכיז

 ןייז ןלָאז סָאװ ןרעטסומ עקיטיונ יד עקַאט ןוא טעברַא-ןרענָאיּפ עטגנערטשעגנָא

 .קידנרעלַאב קיטייצכיילג ןוא קידנעיצנָא

 -טסניק ןקידנגייטש ַא ןופ רעטנעצ ַא ןרָאװעג זיא ייוודתנרב זַא ,גנַאל יו

 טימ ןוא זָאנ ןטימ טמירקעג טייהרענירג טשינ רימ ןבָאה ?רעטַאעט ןשירעל

 ןייז טימ רעטַאעט ןשינַאקירעמַא ןצנַאג םעד טנַאה ןטימ טכַאמעגקעװַא לוטיב

 וצ קעװצ ןקיצנייא ןייא ןייז טימ ןוא טייהזייו-סנבעל רעקיטשינ ,רעכַאלפ

 ןגיצורעד זיא סָאװ רעטנַאקַאב ַא יו ךָאנ קנעדעג ךיא ? רעיושוצ םעד ןריזומַא

 דיישרעטנוא םעד טשטייטרַאפ ,םענירג םעד ,רימ טָאה דנַאל ןיא ָאד ןרָאװעג

 רעטשרע רעד, :ןשינַאקירעמַא םעד ןוא רעטַאעט ןשיאייּפָאריײא םעד ןשיװצ

 טָאה טלָאמעד .?ךיוב םעד רעטייוצ רעד ןוא ךרַאמ םעד ןכיירגרעד וצ טכוז

 ןעמוקוצסױרַא ןגַאװ טנייה טעװ רעוװו .טכערעג זיא רע זַא ,ןעזעגסיוא ףיוא-ןביוא

 עטלייצעג יד ןופ רענייא טציא זיא ייוודָארב .עלומרָאפ רעגולק רעד טָא טימ

 ,רעטַאעט ןשיטעווָאס ןופ םַאנסיוא ןטימ .ט"לעוו רעד ןיא ןערטנעצ-רעטַאעט

 שבעד ןיא ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק עטסערג יד טנכייצרַאפ קרָאי וינ טָאה

 טֶא רַאפ םוקילבוּפ ַא ןסקָאװעגסױא זיא סע ,רעמ ךָאנ .רעטַאעט ןלַאיצזס

 ןעגנוטייצ עזַאושזרוב עסיורג יד ןופ רעקיטירק יד .רעטַאעט ןלַאיצָאס םעד

 טימ סעמַארד וצ גנואיצַאב ןוא ןָאט רעייז ןרעדנע וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ןענייז

 .טלַאהדניא ןרענָאיצולָאװער ַא טימ וליפא ןוא םענרַאפ ןלַאיצָאס ןסיורג ַא

 -ָאֹּפ רעד ,סע טפור רעלָאט טסענרע יװ רעדָא ,רעטַאעט רעלַאיצָאס רעד
 םעד טימ לעלַארַאּפ ייוודָארב ףיוא טרעגריבעגנייא ךיז טָאה ,רעטַאעט רעשיטיל
 ..סעביל עקניל, ןוא ןלַאדנַאקס-טג ףיוא ךיז טריזיליַאצעּפס סָאװ רעטַאעט

 -עג זיא ןוא ךעלנייּפ ןוא רעווש ןעוועג ביױהנָא רעד זיא ייוודָארב ףיוא ךיוא
 -ל ע ז ע ג ןופ רפאנ רעמענרעטנוא ן"לעיצרעמָאק םעד ןופ טשינ ןעמוק
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 ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה , ,"געט ריפ,

 ."ןטייק , ןוא ?לעואשזד

 -אלקעד ןוא עיצקיד ןופ רערעל

 רעטרעפ טימ ,ףעטרַא ןיא עיצַאמ

 יד טעמכ .עידוטס רעטפניפ ןוא

 .גנוטלאווראפ רעד ןיא טייצ עצנַאג

 ןיא רַאטערקעס-ץנאניפ רָאי ייווצ

 .עידוטס רעשיטַאמַארד טייהיירפ רעד

 -ָאק-רעליּפש ןופ רַאטערקעפ ראי 3

 -ַאב ךיז ןוא רעדנירגטימ ,וויטקעל

 .ננוטייצ-טנַאװ רעד ןיא טקילייט

 -וזרָאפ .טַאד-טסנוק ןיא דילנטימ

 .ףעטרַא ןופ רעצ
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 השמ ,ןַאמדירפ

 ,1899 יַאמ ןט8 םעד ןריובעג

 ,וָאקירטעּפ לטעטש ןיילק ַא ןיא

 -ענ ןכָאנ ךיילג .עינרעבוג רעקסנימ

 -יִרַא עילימַאפ יד ךיז טָאה טרוב

 רעד .ףרָאד א ןיא ןגיוצעגרעב

 .רעלדנעה רעמערָא ןַא -- רעטאפ

 ןיא טבעלעג טָאה עלימַאפ יד

 קידנבָאה טשינ .טיונ רעקידנעטש

 דמלמ ַא ןטלַאה טייקכעלגעמ ןייק

 ןייז ןוא םיא ןעמ טָאה ,ףרָאד ןיא

 םידמלמ וצ ןענרעל טקישעג רעדורב

 טזומעג ןבָאה ייז ואוו ,טָאטש ןיא

 ןופ ןרעגלַאװ ךיז ןוא ?געט ןסע,

 רעד ןיא ןָא טנגוי רעטסירפ רעד

 ןיא ןענרעל קעװַא ךָאנרעד .דמערפ

 רווררורוררראוררר רירט
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 ףעש הא שא" ןעצ צער 1 ווו ווו
 קידנענַָאק טשינ .תובישי

 ןופ דנַאש ןוא טיונ יד ןגָארט

 ןוא ןשיט עדמערפ ייב גָאט ןדעי

 רענ ר ן

 -על סְלַא קעװַא ןוא םייהַא ןעמוק

 -רַאעג ךָאנרעד .רעפרעד |

 ַא ןיא רעטלעטשעגנָא סלַא טעב
 ,קירבַאפ ַא ןיא טעברַאעג .םָארק

 זדנוא ייב ןעוועג זיא לַאפ רעד יוװ טקנוּפ ,גנוגנערטשנָא ר ע כ ע ל ט פַא ש

 ץלַא ,טקריוועג טָאה רעטַאעט רעלַאיצָאס רעד רעגנעל סָאװ .ףעטרַא םעד טימ
 .זיירק ןייז ןרָאװעג זיא רעטיירב

 ײװדָארב ןופ ןטייקכעלגעמ עטיירב יד טשינ ןגָאמרַאפ רימ ,ךיז טייטשרַאפ

 לייטרוא-טיוט ַא ןביירשרעטנוא רעבָא .ייז ףיא טשינ ןרידנעטערּפ רימ ןוא

 ךיוא .טקיטכערַאבמוא ןוא ךעלדעש זיא רעײג-רעטַאעט ןשידיא םעד ףיוא

 רעד ןוא רעיושוצ םעד ןעיצרעד וצ רעטַאעט ןופ עבַאגפיוא יד זיא זדנוא ייב

 .רעטַאעט םעד ןקיטסעפַאב קיטייצכיילג טעוװ רעיושוצ

 ףעטרַא םעד ןופ ןסעיּפ עכיירגלָאפרעד יד ןריזילַאנַא וצ ,וצ ןעמ טערט

 -ָאס ןשירעלטסניק ַא רַאפ רעיושוצ ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןעזנייא לענש ןעמ ןָאק

 וצ ןעגנולעג זיא ףעטרַא םעד ואוו ןטרָאד .רעטַאעט ןשיטילָאּפ רעדָא ןלַאיצ

 טָאהד סָאװ -- ךַארּפש עשרחוס ַא קידנצונַאב הרוחס עטכע ןעגנַאלרעד

 רעטכַארטרַאפ ַא טימ ןעוועג טבעלַאב זיא ןוא טלַאהניא ןללַאיצָאס טימ טלקניפעג

 רעד .רעיושוצ רעד טלעפעג טשינ טָאה ,גנוריפפיוא רערָאלק-שירעלטסניק

 ,עמַארד ַא ,יקרָאג םםיסקַאמ ןופ "וועשטילוב רָאגעיא זיא ליּפשיב רעטסעב

 ןפיוא ןיורק ַא זיא "וועשטילוב רָאגעי; .ערענָאיצולָאװער ַא ןוא עפיטרַאפ ַא

 ,ןגָאלקַאב טשינ ךיז ןָאק ןעמ .ישזער רעד ןופ ןוא רעליּפש-ףעטרַא יד ןופ ּפָאק

 ןפורעגּפָא ְךיֹז םירַאװ טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ ַא ןענופעג טשינ ךיז טָאה סע זַא

 ןצכעז ןעגנַאגעג זיא "וועשטילוב רתאגעי; .ףעטרַא ןופ גנכיירגרעד רעד ףיוא

 -רַאװ סע סָאװ ,ןטיפענעב ןוא ןטנענָאבַא ןופ םעטסיס יד טשינ ןעוו ןוא ןכָאװ

 .רעגנעל ןעגנַאגעג ךעלנייש

= 2 1 1 
 ר 4

 .ת 2

 -עמַא ןייק ןעמוקעג 1922 ףוס

 -סעלַאּפ ןופ רענעפָאלטנַא ןַא עקיר

 ןיא ןטעברַא קעװַא  .עניט

 לַא ּפַאש (ןטוה-ןעיורפ) ירענילימ

 יא טָאה טרָאד .רעדיינשוצ

 דעי ןענעייל ןבענעג רעטעברַא

 -יירפ, יד -- גנוטייצ "ענדָאמ , א

 םיא רַאפ ןעוועג זיא יז ."טייה

 -- סיז .ערקירּפ יא סיז יא

 ױזַא .טדערעג טָאה .יז לייװ
 ,דנַאלסור טז ןגעוו טוג

 טָאה יז לייוו == רקיר

 -סעלַאּפ -- דנואוו יד טקעדעגפיוא
 טימ ךיז לָאמנייק ןַאד טניז ..עניט
 ךיז .טדיישעצ טשינ גנוטייצ רעד

 ןיא עקניל יד טימ טריזירַאדילָאס

 ןעגנוזעג .ןָאינוי רעד ןיא ןוא ּפַאש

 ,ןײארַאפ-סגנַאזעג טייהיירפ םעד ןיא

 -יטסינומָאק רעד ןיא ןטָארטעגניירַא

 .ײטרַאּפ רעש

 ןיא ןסָאלשעננָא ךיז 1924 ןיא

 .עידוטס רעשיטַאמַארד טייהיירפ רעד

 ןקיצניא םעד ןיא ןעמונעגלייטנָא

 ַא .עיצקעס רעד ןופ טרעצנָאק

 -קעס רעד ןופ זיא רעטעּפש רָאי

 79 םורַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצ

 טָא .ןביז זיולב ןבילבעג ,רעדילגטימ

 ךיז קידנריסערעטניארַאפ ,ןביז יד

 ןַאד זיא סָאװ עיסוקסיד רעד ןיא

 "טייהיירפ, רעד ןיא ןעגנַאגעגנָא

 -ַאב ןבָאה ,רעטַאעט ןשידיא ןגעוו

 ןשיוצ .עידוטס ַא ןדנירג ןסָאלש

 יּפש הנה :ןעוועג ןענייז ןביז יד

 -ַארטש ,ןַאמטור ,ןַאמרעל לגייפ ,רענ

 ןוא ןייבשריה ,ץלָאה ןרהא ,סו

 - -קע רעטשרע רעד ןעוועג .ןַאמדירפ

 - עידוטס רעד ןיא ןרעוו וצ טרינימאז

 לטסעמ .י רעליּפשיוש-רערעל יד ןופ

 = -עג טלייורעד .םיובלטייט .א ןוא

 -ת ש 6
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 -קידווענח ייווצ יד .טדערעגּפָא ךָאד זיא 200,000, ןוא ?ןטורקער , ןופ

 רעשירעלטסניק ַא ןיא ףעטרַא םעד טלדנַאװרַאפ ןבָאה ןעגנוריפפיוא עקידוועליּפש

 ןעמ טָאה ,ןטיפענעב ןוא ןטנענָאבַא יד בילוצ רָאנ .ייוודָארב ףיוא עיצוטיטסניא
 .ןעגנַאגעג ךָאנ יז ןט"לָאװ שרעדנַא .רעירפ ןעמענרעטנורַא טזומעג ןכַאז ייווצ יד

 יו לענש ױזַא ,ןעשזדנָאלב טרעהעגפיוא טָאה ףעטרַא רעד יו לענש ױזַא

 טפאה רע יו לענש ױזַא ןוא שירעלטסניק רעפייר ןרָאװעג ןענייז רעליּפש ענייז

 רעיושוצ רעד .טרעכיזעג ןעוועג גלתנפרעד רעד זיא ,עסעיּפ עטוג ַא ןגָארקעג

 געוו ןפיוא ןגיל סָאװ ןטייקירעוװש עסיורג יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ זיא

 רעקיטיונ רעד ףיוא שירלעטסניק ןוא שיגָאלָאעדיא ןענייז סָאװ ןסעיּפ ןעניפעג וצ

 -רַא ןרעדנַא ןדעי רָאנ ,ףעטרַא םעד זיולב טשינ טרעטַאמ םעלבָארּפ יד .ךיוה

 טשינ זיא שבעד ןיא רעבָא ,רעכעלנייּפ םעלבָארּפ יד זיא ןדיא ייב .רעטַאעט-רעטעב

 .רעיושוצ ןיא לגנַאמ רענעפורעג ױזַא רעד קידלוש

 רעשביה ַא ןופ רעטַאעט-ףעטרַא ןיא ךיז ןזייוװַאב סָאד זיא שיטסירעטקַארַאכ
 טשינ ריא ןט"לַאה ןטײקירעװש-ךַארּפש יד .טנגוי רעטריזינַאקירעמַא לָאצ
 רעיינ רעד טָא ןופ גנוטיידַאב יד ןצַאשרעטנוא טשינ רתנט ןעמ ביולג ךיא .ּפָא
 :סנטשרע .גנַארד ןקידנעייוצ ַא ןופ טגעװַאב ,טמוק טנגוי יד .גנוניישרעד
 ןוא ןעוװעג זיא "וועשטילוב רָאגעי, יװ עסעיּפ ערענָאיצולָאװער ַא ןעז וצ
 ןוא "ןטורקער ,, ךרוד ןבעל ןשידיא ןטלַא םעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז : סנטייווצ
 -ָאיצַאנ יד ןא ןבעל עשידיא עטלַא סָאד ּפֶא טלגיּפש ףעטרַא רד .,200,000*
 רעד טרעוװ טכיזניה םעד ןיא .ןעגנוצוּפַאב עסיז-ץירקַאל עשיטנַאמָאר-עשיטסילַאנ
 ןטשטניוװעג םעד ןופ רָאטקַאפ ר ע קיד נריזילַאנַאיצ ַאנ ַא ףעטרַא
 .טרָאס ןטנוזעג ןוא

 -נ יי ר ַא ע ר ע ט ייוו .ַא זיא ףעטרַא םעד רַאפ םבעלבָארּפ יד

 טשינ ןענייז ייז .םוקילבוּפ-רעטַאעט ןופ ןטכיש ערעטיירב וצ ג נו ג י ר ד

 -עטיול עקיטכיזרָאפ ַא רָאנ ךיז טרעדָאפ סע .רעטַאעט רעזדנוא רַאפ ןרָאלרַאפ

 ףיוא טכיועג םעד ןגייל ףרַאד ףעטרַא רעד .גנוריפפיוא ןוא עמַארד ןופ גנור

 וצ טענָאנ ןוא ךעלדנעטשרַאפ זיא סָאװ ,םזילַאער ןרענָאיצולָאװער ןטנוזעג ַא

 .רעיושוצ-ןסַאמ םעד טעם עשו 1 לדור
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 ןופ רַאטערקעסדץנַאניפ םֶלַא ןרָאװ

 -ערקעפ -- ךאנרעד ,עידוטס רעד
 -עגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ .רַאט

 ןעמוקּפָא טשינ רימָאל

 ןשטנואוו טימ ןיקטב

 עלָאר רעויטקַא ןַא ןיִא ןטָארט : = + :
 (רמוש רעה) ?.רעיט םַײב} ןיִא

 -ינד ;"ןיװטָאב יִלְתְפנ, ןיא יקסוואנ ןַאמיײה סיאול 6

 טימש ;"ןטַארקַאטסיר , ןיא--?א

 -רעּפוק םישזד , ןיא דראפקאר ןוא ר -רעדרעביא ךיז לי בוט-םוי דובכ?

 -נַאילירב , ןיא ןי :

 ןופ שיור, ןיא ַאשַארבַא ;"ןט

 -עקירט , ןיא סיווייד ; ןענישַאמ
 -עֶל שריה , ןיא יקצארעדנעס ;"שינ

 ;"געט 406 ןא סוטוו ..טהעּק

 ; "רעטינש , ןיא ןָאיּפש ןוא הלי

 ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה, ןיא בר

 ייוצ , ןיא ןָאמָאלָאס ;?לעוָאשזד

 -ייק , ןיא ףסוי ; ?טנזיוט טרעדנוה

 :ןט

 .טנַאקַאב רעקינייװ רעד רעמ זיא יז שטָאכ ,עטכישעג יד ןלייצ

 -רֶא ןוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז רעטעברַא לָאצ ַא ןבָאה קירוצ רָאי 10 טימ

 -שידיפ- ןליּפש טללָאװעג ייז ךיז טָאהד סע .עידוטס עשיטַאמַארד ַא טריזינַאג

 ."וינעווע דנָאקעס , ףיוא טליּפשעג טָאה ןעמ יו שרעדנַא רעטַאעט

 טַאהעג סנױזַא ןיוש טתצה'מ .ןעוועג טשינ סעיינ ןייק יאדווא סָאד זיא ונ

 ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןפורג עשיטַאמַארד ענעדיישרַאפ ןיוש ןעוועג .ןעזעג

 רעבָא ,וינעווע דנָאקעס, ףיוא יו ,רעסעב ,שרעדנַא רעטנ:עט ןליּפש טריבורּפ

 וצ טניואוועגוצ ןעוועג זיא םלוע רעד .טַאהדעג טשינ יז ןבָאה גלָאפרעד ןייק

 ןבתזה ,?סרַאטס, עטרימַאלקער טיירב ןותצ טייוו וצ ,גנוטכיײלַאב רעקידנעיירש

 .ןרָאװעג ןלַאפעצ ןענייז יז זיב טייצ לקיטש ַא טעשטומעג ןּפורג-ןרָאטַאמַא יד ךיז

 ןפַאש וצ עבַאגפיוא ןַא ט"לעטשעג רעדיו ךיז טָאה עּפורג עיינ יד ןעוו זיא

 טעװ סָאד זַא ,טגָאזעגסיױארָאפ טייל *עשיטקַארּפ , ןבָאה ,רעטַאעט-רעטעברַא ןַא

 .ןכוזרַאפ עקידרעירפ עלַא יוװ לַאפכרוד ַאזַא טימ ןקידנע ךיז

 -עווש םוש ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טףצה עּפורג-ףעטרַא יד רעבָא

 ,ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ ןייק ,טלעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה עּפורג יד .ןטייקיר

 ,ליּפשייב ַא רַאפ ןעמענ וצ רעטַאעט ןקידנריטסיזקע ןייק ,ןעמענ עטנַאקַאב ןייק

 .ןייג טנתצקעג טכייל טָאה'מ ןכלעוו ףיוא געוו םענעטָארטעגסיױפ-צ ןייק טינ ןוא

 יז סָאװ ץ"לַא ןעוװעג זיא ,תונשקע ערענָאיצולָאװער ןוא טומ ,ןליוו ,ןביולג

 ןיא ויטקַא ןעוװעג :ּפַאש ןיא טעברַאעג גָאטיײב ייז ןבָאה .טגָאמרַאפ ןבָאה

 ײצילָאּפ טימ ךיז ןגתאלשעג ,סנייל-טעקיּפ יד ףיוא ןעגנַאגעג ,סנָאינוי ערעייז

 וצ ,ךיז ןענרעל וצ טייצ טרָאּפשעּפגָא ךָאנ וצרעד ןבָאה ןוא סרעטסגנעג ןוא

 טָאה'מ זיב טרידוטש גנַאל ױזַא טתנה'מ .טסנוק עשיטנאמַארד יד ןרידוטש

 .רעטַאעט ןליּפש ןבױהעגנָא

 -פיוא עטשרע יד ןבָאה ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנופצ זַא ,ךיז טיײטשרַאּפ

 ןעמ טָאהד ,סנטשרע .קורדנייא ןקידלַאװג ןייק ןכַאמ טנָאקעג טשינ ןעגנוריפ
 טליּפשעג טינ טָאה'מ ןוא ,ןקידירפַאב ןלָאז סו ,ןסעיּפ עקיסַאּפ יד ןגָארקעג טשינ

 ,טעקיכיכעג רעקיטירק עשיטַאבעלַאב יד ןבָאה .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו ביױהנָא ןופ

 ךעלגניא ,רעילָאטס ,רעירפאפ ,רעדיינש ,רעטסוש -- :סנפיוה יד ןיפצ טכַאלעג

 ןבָאה *ךעלדיימ, יד ןוא "ךעלגניא,, יד רעבָא .ןעװערָאיטקַא ןליוו ךעלדיימ ןוא

 ,רעט:ם:עט ןייא ןופ "ןפומ,, וצ טכַאמעג ייז ןעמ טָאהד .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז

 לָאמ 3 ,לָאמ 2 טליּפשעג לייוורעד ןעמ טָאה .ןטייווצ ַא ןגָארקעג ייז ןבָאה

 טשינ ךױא ןעמ זיא ךעלקידייל ןעוװעג זיא רעטַאעט סָאד זַא ןוא .ךָאװ ַא
 ןרַאפ ןלָאצ וצ טנער ןייק ןעװעג טשינ זיא'ס זַא ןופנ .טקיטומטנַא ןרָאװעג

 רעטַאעט רעב ,טרעגנוהעג טָאה ןעמ ,ןעילעג ,טגרָאבעג ןעמ טָאה רעטַאעט

 ,טנרעלעגסיוא ךיז טָאה ןעמ זיב -- גנַאל ױזַא טליּפשעג ןוא טליּפשעג ןעמ טָאה

 רעקיטירק עשיטַאבעלַאב יד ולליפת- זַא ,ןליּפש טוג ױזַא ןעמונעג טָאה ןעמ זיב

 ,ןרָאטַאמַא רַאפ ןעיירשרַאפ טנָאקעג טשינ רעליּפש-ףעטרַא יד רעמ ןיוש ןבָאה

 ףעטרַא ןופ ןעגנוריפפיוא יד .רעלטסניק ןענייז יז זַא ,ןבעגוצ טזומעג ןבָאה רָאנ

 "200,000, ןוא "וועשטילוב רָאגעי, ,"ןטַארקסאטסיר , ,לשמל ,יװ ,ןסעיפ עכלעזַא

 .ןרָאװעג טרעדנואווַאב ןוא טביולעג ןעמעלַא ןופ זיא

 סָאװ ,עכלעזַא זױלב ןעמוק ןעגנולעטשרָאפ-ףעטרַא יד וצ ןגעלפ לָאמַא

 רעטעברַא עמירָא ...ןָאט וצ סָאד "טכילפ, רעיײז זיא'ס זַא טליפעג ןבכָאה

 ...ןפלעה ייז ןעמ זומ ,רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןבעל םייב ןטלַאהרעד וצ ךיז ןעשטומ

 ןריזומתא וצ ױזַא טשינ ייז ןגע"לפ ןעמוק ןוא .עקניל סנטסרעמ ןעמוק ןגעלפ

 ש

 -דנעצ ןיא טליּפשעג םעד רעסיוא

 ןוא סטנעשזדעּפ ,סרעטקַאנייא רעקיל

 .ןטרצענָאק

 רעכלעוו ,ןענָאסלקוי .ר רבח ךָאנ

 -לַארענעג רָאי סקעז ןעוװעג זיא

 טלייורעד ,ףעטרַא ןופ רַאטעקרעפ

 םיא ןוא טמַא םעד ףיוא ןרָאװעג

 -רַאפ רעד ןיא .רָאי 3 ןטלַאהעגנָא

 טַאר - טסנוק ןיא ןוא גנוטלַאװ

 .רָאי 10 דילגטימ א ןעוועג

 רעליּפש-ףעטרַא םירבח

 רעוװעג קיטכעמ ַא טייז ריא

 -רַא םעד ןופ טנעה יד ןיא

 .סַאלק-רעטעב

 ערעייא וצ ךייא סירגַאב ךיא

 ריא .טעברַא ערעווש רָאי ןעצ

 ןייק רַאפ טציא זיב ךיז טָאה

 טלעטשעגּפָא טשינ ןטייקירעווש

 סע טעװ ריא זַא ,סייוו ךיא ןוא

 .רעטייוו ףיוא ןָאט

 ןפיט ןופ ךייא שטניוו ךיא

 רעייא ןָאט טלָאז ריא ,ןצרַאה

 -יירב ןוא רעפיט ץלַא טעברא

 רעד ןעוועג זיא סָאד -- רעט

 -ייא ךיוא ןוא ןיימ ןופ שטנואוו

 2קיק ערוא )0 כח ןבט ןרע

 קילערַאג ינעפ
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 בייל ךיליירפ

 ןיא ,ןלױּפ-שיסור ןיא ןריובעג

 -וג רעצלעיק ,ןישטנעכ טָאטש רעד

 ,רעבמעווָאנ וט23 עד  עינרעב

 טלדנַאהעג ןבָאה ןרעטלע .9

 -עג טפעשענידלָאג א ,גנוריצ טימ

 רעשידיסח ַא ןיא ןניוצרעה .טַאה

 ןייג וצ ןביוהעגנָא .ערעפסאטמַא

 יד ןעוו ,לוש-סגנוריגער ַא ןיא

 .ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ-טלעוו

 -ירּפ ייב ןענרעל סָאד טקידנערַאפ

 -ענכָאנ ןרָאי 13 וצ .רערעל עטאװ
 ןַא רַאפ בר םייב ןהדב םעד טכַאמ ב

 19 .ןשטנעמ טנזיוט א ןופ םלוע

 -וּפ ,שיסור :טנרעלעג טייצ רָאי

 ןעוו ןוא .שידיא ןוא שטייד ,שיל
 יד ןוא ןליוּפ ןשיוצ המחלמ יד

 ,ןכָארבעגסױא טָאה סעקיװעשלָאב

 -סיוא .דנַאלשטייד ןייק ןרָאפעגּפָא

 עילַאטיא ,ןיוו ןייק ךָאנרעד ןרָאפעג

 .עניטסעלַאּפ ןוא

 ןייק ןעמוקעג ,1921 ,ץרעמ ןיא

 -יישרַאפ טעברַאעג ,עקירעמַא

 -ענניירַא 1925 ןיא .תוכאלמ ענעד

 רעד ייב עירוטס רעד ןיא ןטָארט

 -ענ .טפַאשלעזעג-רעטַאעט רעשידיא

 עידוטס יד יװ גנַאל ױזַא טנרעל

 טליּפשעג ךָאנרעד .ןטלַאהעגנָא טָאה

 רעד ייב ,"רעטַאעט 'ועזדנוא , טימ

 ויב ,טפַאשלעזעג רעטַאעט רעשידיא

 .טזיילעגפיוא ךיז טָאה רעטַאעט רעד

 ,ןעגניז טַאװירּפ טנרעלעג רעטעּפש

 - ויר
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 ווו ווו 1 1110: 1111 11 11 1 ווו ףעטרַא רָאי ןעצ

 ןייג יז ןגעלפ ,ךיז ןריומַא .טכילפ ערענָאיצולָאװער רעייז ןָאטוצּפָא יו ,ךיז
 ןצנַאגניתצ עקיניזטסואווַאב יד ןופ ךס ַא ןגעלפ ,בגא .סרעטַאעט ערעדנַא ןיא

 וליפא זַא ? ןייג טלָאזעג יז ןבָאה ותצוו לייוו ,רעטַאעט ןשידיא םעד ןדיימסיוא

 עשָאי,עג ןוא ט"קוביד,עג ,טי"בצ-יתבש;עג טָאה רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש ןיא

 ?ןייג טנָאקעג ןעמ טתאהד רעטַאעט ןשידיא ןכלעוו ןיא זיא ... ט"בלַאק

 ןית: רעטעברַא ערענָאיצולָאװער ןייק טשינ רעמ ןיוש ןעייג טציא רעבָא

 ךיז ןריזומַא וצ עקַאט ןיהדַא ייז ןעיג טציא .ןגעוו *הווצמ , בילוצ ףעטרַא

 רעתמא ןַא טציא זיא ףעטרַא ןופ גנולעטשרָאפ עדעי לייוו ,ךיז ןענרעל וצ ןוא

 .סונעג רעקיטסייג

 םלוע ןקיטרַאנדיײשרַאפ ַא ןפערט ףעטרַא ןיא טציא רעבירעד ןיוש ןָאק ןעמ

 .ןשטנעמ-סקלפאפ ןוא סעקינשַאּפערָאה ןופ
 -עג ןייק טשינ ץלַא ךָאנ זיא ףעטרַא םנופ בצמ רעלעיצנַאניפ רעד רעבָא

 זַא ,טייצ זיא ,ייליבוי ןקירָאי-10 ןייז טרעייפ ןעמ זַא טציא ןוא .רעטרעכיז

 זַא ,ןזָאל טשינ רָאט ןעמ ז:א ,ןענָאמרעד ךיז ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא ערעזדנופיצ

 ןופ סעציילּפ יד ףיוא ןלַאפ לָאז ףעטרַא םםעד ןטלַאהפיוא ןופ אשמ עצנַאג יד

 םנופ עילפאר עקיטכיוו יד .וויטקעלָאק-ףעטרַא םעד ןופ ןטסַאיזוטנע עכעלטע יד

 ןױוש זיא םעד ןגעװ .טנעקרענָא ןײמעגלַא ןיוש טרעוו גנוטיײדַאב ןייז ,ףעטרַא

 .ָאטשינ ריש ןייק טײקסטוג וצ זיא סיוועג .ןדייר וצ קיטױנ טשינ רעמ ָאד

 רַאפרעד .ןעמעלבָארּפ עשירעלטסניק ענייז ףעטרַא רעד ךָאנ טָאה יאדווא

 טמוק סע עכלעוו טימ ןגרגבוז עלעיצנַאניפ יד ןעמענוצרעטנורַא קיטיונ ױזַא זיא

 .ךיז ןעלגנַאר וצ ףעטרפא םעד סיוא ךָאנ

 טלָאװ ןעלטימ ע"לעיצנַאניפ ערעסערג ןבעג ףעטרַא םעד לָאז ןעמ ןעוו

 ,רעטַאעט-רעטעברַא רעטפַאהדרעטסומ ,רעלַאעדיא ,רעתמא ןַא ןרעוו טנָאקעג רע
 .םיא ןלעטש רימ סָאװ ןעגנורעדָאפ עטסכעה יד ןעמוקכָאנ טנָאקעג טלָאװ סָאװ

 ןפלעה ןות-צ ןגָאװ םוצ לסקַא ןַא ןלעטשוצ ןזומ סעיצַאזינַאגראג ערעזדנוא

 ןפרַאד רעליּפש-ףעטרַא יד .ןטייקכיוה ערעסערג ךָאנ ?ףעטרַא, םעד ןכיירגרעד

 ןצנתשגניא ךיז ןלָאז ייז ידכ ,ןגרָאז עלעיצנַאניפ עכעלגעט יד ןופ ןרעװ טיירפַאב

 עכלעזַא ןבעג ןוא רעלטסניק סלַא ךיז ןעמתאקלופרַאפ טימ ןבעגּפָא ןענָאק

 קיטיונ רָאנ זיא'ס סָאװ ץלַא .ןעגנַאלרַאפ ערעזדנוא ןקידירּפַאב ןלָאז סָאװ ,ןסעיּפ

 ,ןסילשַאב ,לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ,ןלָאז סעיצַאזינַאגרתז ערעזדנוא זַא ,זיא

 וצ םיא בוח רעייז זיא'ס זַא ןוא רעטַאעט רענעגייא רעייז זיא ףעטרַא רעד זַא
 .ןפלעה

 ןשטנואוו ןוא ףעטרַא ןופ ייליבוי ןקירָאיײ-ןעצ םעד ןרעייפ רימ ןעוו ,טציתצ

 עטוג טימ זיולב ןעמוקּפָא טשינ רימתנל ןרָאי ערַאבטכורפ ,עגנַא-ל םםיא

 ןלתנז ןשטנואו לד טָא זַא ןפלעה ןעמענ ךיז עקַאט רָאנ ,סעינַאוװעשטניװ
 !ןרעוו םיוקמ

 ןייז וצ רעטאעט ףעטרא םעד ןפירגאב רימ

 ייליבוי ןקירָאי ןעצ

 !םאהאצ ר אפ "א

 ןוקָאיסעט ןואדרַאוודע



 וווווו0 הע טררַא רָא - ןעצ

 רעטעברא עשיז א רַא ךעצ

 ןפורג שטרוו
 רעדעל מ 6

 יד ןעװעג ןענייז ןפורג עשיטַאמַאר|

 -רעטעברַא רעקרָאי וינ יד ןיא טרעגריבעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצקעס עטשרע
 -רַא רעסקנָארב ןיא עיצקעס-םַארד עטשרע יד ףױא טמוק 1927 ןיא .ןבולק

 ןטלַא ןיא -- ,סעיצקעס עכעלטע ךָאנ ףױא ןעמוק רעטעּפש .בולק-רעטעב

 .בולק םעלרַאה ןוא רעטנעצ:-טנוי ליװזנָארב ,בולק רענוַאט ןוָאד

 יד ןופ קינייו רעייז ךיז ןדיישרעטנוא סעיצקעסי-םַארד עקיזָאד יד רעבָא

 טיײיצ רענעי ןופ ןבולק-רוטלוק ןוא לעשָאס יד "יב רעבָאהביל-םַארד ןּפורג

 יד סָאװ ,רַאוטרעּפער רעד .םעלרַאה ןוא ליוװזנָארב ,דייס טסיא רעד ןיא

 -רַאפ רָאג ַא ןופ ןעװעג זיא ,טצונעג טייצ רענעי וצ ןבָאה סעיצקעס-םַארד

 יד .'ןסעיּפ עסיורג, וצ ןגױצעג יײז טָאה ךַאזטּפױה יד .טרָאס ןטרעטלע

 ןופ רעטסומ םעד טױל טרינתציצקנופ טיײצ רענעי וצ ןבָאה סעיצקעסזםַארד

 עניַארקוא ,עטי"ל ,ןלױּפ ןיא ךעלטעטש ערענעלק יד ןופ ןּפורג עשירָאטַאמַא יד

 ןעוועג זיא רעטַאעט רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ואוו ,סרעטנעצ עשידיא ערעדנַא ןוא

 .ץניװָארּפ רעד ןופ .ןטױנ יד ןליפסיוא ןגעלפ ןּפורג יד ןוא ,טייהנטלעז ַא

 שירעליּפשיוש ידכ ,ךיז רעביא ןטעברַא קיניײװ רעייז ןגעלפ סעיצקעסזסַארד יד

 .םירָא רעייז ןעמוקסיורַא ןעגנוריפפיוא יד ןגעלפ רַאפרעד .ןעלקיװטנַא וצ ךיז

 עטינעג ןייק טַאהעג טשינ טלָאמעד ןבָאה סעיצקעס-םַארד יד

 שטָאכ ,ויטקעלָאק ןליּפש ערעיײז ןריפכרוד ןגעלפ ייז .(ןרָאסישזער) רעריפנָא

 רעכלעוו דילגטימ ןייא ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא עיצקעס-םַארד ןייק ןיא

 ךיוא ןענייז סע .ןדנַאטשנגעק-רעטַאעט עקיטיונ יד טימ טנַאקַאב ןייז ?לָאז

 ןיא טרעטשעג ןבָאה עכ:לעוו ןעמעלבָארּפ עלענתקזיצַאיזינַאגרָא עליפ ןעוועג

 .סעיצקעס יד ןופ טעברַא רעד

 -עגנייא טעטימָאקךבולק רעטעברַא ןלַארטנעצ םעד ייב זיא 1920 ןיא

 טלעטשעג ךיז טָאהד רעכלעוו ,טנעמטרַאּפעד רעשיטַאמַארד ַא ןרצוװעג טלעטש

 ןפלעה וצ ךיוא ןוא ןּפורג עשיטַאמַארד עינ ןעיב וצ עבַאגפיוא ןַא

 -םַארד םעד זיא 1931-1930 רָאי םעד רַאפ .שירעלטסניק ןוא לענָאיצַאזינַאגרָא

 (1929 ןיא) 5 ןופ 2 לָאצ יד ןרעסערגרַאפ וצ ןעגנולעג טא

 ייז

 ןענַאטשַאב זיפ רעכלעוו ,טנעמטרַאּפעד רעד טָאה רָאי ןקיבלעז םעד 2 ףיוא

 ךוזרַאפ ןטשרע טםםעד 0 ,רעדעל ןוא ןָאדרָאג ,ףעש םירבח יד ןופ

 ךרוד ,סעיצקעס-םַארד יד ןופ טעטילַאװק עשירעלטסניק יד ןביוהדרעד וצ

 .רעדעל רבח ןופ טריפעגנָא סַאלק ַא

 טימ ןּפורג-םַארד יד ןגרָאזַאב ןביוהעגנָא טָאה טנעמטרַאּפעד-םַארד רעד

 ןופ עטסרעמ ,ןלליּפש 25 םורַא ןּפורג יד רַאפ ןבעגעגסורַא ןופ- רַאוטרּפער

 .שיסור ןוא שילגנע ןופ ןעגנוצעזרעביא ייז

 סעיצקעס יד ןופ עיצַאטנעירָארעביא יד ןוא לתאצ עטרעסערגרַאפ יד

 סעיצקעס עטסרעמ יד .ישזער ןופ םעלבָארּפ יד רעמ ךָאנ ךיז טקרַאטשרַאפ

 ירד ןופ סעטימָאק-ײשזער ןלעטשניא ךרוד םעלבפארּפ יד ןייוולייט ןזייל

 ןטסכיירגלָאפרעד ןרַאפ ןרעו טנכייצרַאפ ןגָק 1932-1931 ןָאזעס רעד .םירבח

 12 ןופ ךיז ןרעסעגרַאפ ןּפורג לָאצ יד .טיבעג ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ףיױא

 ןעמוק סע .טרסערגרַאפ דנטײדַאב טרעװ טנעמטרַאּפעד-םַארד רעד .15 ףיױא

 ףיוא טלייטעצ טרעװ טנעמטרַאּפעד םבעד ןיא טעברַא יד .םירבחד לָאצ ַא וצ

 -ער ַא ךיות- ןוא לײטּפָא-ישזער ַא .טַארַאּפַא-עיצַאזינַאגרָא ןַא :ןלייט עכעלטע

 -כעלגעמ ערעסעב ַא טיג טעברַא רעד ןופ גנולייטעצ יד .עיסימָאק-רַאוטרעּפ

 .ןּפורג יד ןיא טעברַא יד ןָאט וצ טייק

 ןליּפש ערעסעב ,טײקמַאזקרעמפיוא רעמ ןרעדפנפ ןָא ןביוה .ןּפורג יד
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 טנַײה ןיּב ןבילברַאפ ןטרַאד ןוא
 .ןסעיּפ עלַא ןיא טליּפשעג יי וצ
 ערענעלק עלַא ןיא ןעמונעגלייטנָא
 ,ץנעט ,"סטנעשודעּפ- :ןטעביא
 -ער ךיוא .סרעטקַאנייא ןוא גנַאזעג
 -ַאמַארד ַא ןאזעס ןייא טריסישז

 א .קרָאי וינ רעסיוא

 -עג .ןּפורג ערענעלק טימ א

 -רַאּפ רעד ןיא ןענָאזעס ייווצ ןעוו
 -יירפ רענעזעוועג רעד ןופ גנוטלַאװ

 -ער .עידוטס רעשיטַאמַארד טייה

 ןעװעג ןוא ןטנעדוטס טרירטסיו

 -עטָאילביב ןוא רעטלאוװרַאפדזיוה

 ןוא טעברַאעג ךָאנרעד ןוא רַאק

 .סעיצַארָאקעד טלעטש

 .א ,ןעהָאק

 ;ןוטסהה ? גנערטש ייב ,ןליוּפ
 ַא טגירק .ןרעטלע
 ןצרעפ וצ ,גנואיצרעד עכעלטלעוו

 -- רעטעפ םייב רע טנרעק רָאי

 טרעוו ןוא -- בר רענישטנעסא םעד

 -םירוּפ ַא ןיא ןגיוצעגניירַא טרָאד

 -רַאפ ןקרַאטש ַא טמוקַאב .ליּפש

 רעטַאעט טימ ןבענוצּפָא ךיז גנַאל

 ךוור ווו רו רוט
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 .םידומיל עשידיא טימ טָאטשנָא

 -וצ רע טמוק רעטעּפש רָאי ַא טימ

 ךיילג טפיולטנַא רעבָא ,םייהַא קיר
 ןיא סעיצקעל טכוזַאב ,עשרַאװ ןייק
 וצ טייצ ןופ טליּפש ןוא "רימזה,

 -ןרָאטַאמַא ענעדיישרַאפ טימ טייצ

 .ןּפורג

 ; רענעי וצ

 ןיא ןרעטלע

 םיא ייב טלעוּפ

 : "רעשיט

 טימ רעדיו ךיז רע טמענרַאפ

 טעברַא ןוא םידומיל עשיד

 טשינ רעבָא טרעיודעג'ס .ךעל

 "א

 -סיבוצ

 גנַאל

 רעד ןופ רעד טפיולטנַא רע ןוא
 רעביא

 8 טומ

 םורַא ךיז טרעגלַאװ ,םייה

 דנַאלסור ןופ ךעלטעטש

 טימ קירוצ טמוק .עּפורט-רעדנַאװ

 -נירַא טרעוו ןוא רעטעּפש רָאי ַא

 -ַאברעטעברַא רעד ןיא  ןגיוצעג

 טריטסערַא ךיילג טרעוו .גנוגעוו

 .קַאיװַאּפ ןיא ןכָאװ 7 טציז ןוא

 ןיק רע טרָאפ 1913 ףוס םוצ

 םורא טהָאה ךיז 'טיירה; .,ןיראּפ

 ןִא רעבָא ,עּפורט-דָארלעסקַא רעד

 רַאפ ןֶא טמוק'פ זיב ,גלאפרעד

 ,יקסנימַאק לחר רתסא  ןלָארטסַאנ

 ןופ עיצַאדנעמַאקער רעד ףיוא ןוא

 יד רע טגירק םיובלטייט םהרבא

 עלערימ , ןיא עינַאד ןופ עלָאר

 ."תרפא

 ןייק רע טרָאפ 1914 ףוס םוצ

 עכעלטע קידנעייזּפא .עקירעמַא

 רע טרָאפ ,קרָאי וינ ןיא םישדח

 ןוא טעברַא טגירק ,גרובסטיּפ .ןייק

 רעד ןיא לייטנָא ןוויטקַא ןַא טמענ

 1917 ןיא .עּפורג-םַארד רעקיטרָאד

 רע ואוו ,טיִארטעד ןייק רע טראפ

 -רֶא ייב לעודיווידניא ףיוא טערט

 יד ןדנירג טפלעה ,סעיצַאזינַאג

 -?לוק רעשידיא רעד ייב עּפורג-םַארד

 רעטעברַא יד ךָאנרעד ןוא עגיל-רוט
 ןעוו ,1929 םורַא .עידוטס-םַארד
 ןיא טרילָארטסַאג ןָאזשיפ ַאשימ

 ןדַאלעגנייא ןעהָאק טרעוו ,טיארטעד

 עכעלטע ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז

 טליּפש ןעגנוריפפיוא ערעסעב

 ,?רָאזיווער , ןיא ּפיסָא ןופ ןלָאר יד

 ."יבלירט} ןיא רעקיזומ רעד ןוא
 ַא רַאפ ןַא רע טריפ 1928 ןיא

 -רַא רעשיטַאמַארד טימ טייצ רעצרוק

 -קלָאֿפ םכילע-םולש יד ןיא טעב
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 ףעט הא רַאי ןעצ עו ראו טען רו

 ,ןבולק יד טכוזַאב סָאװ ,םלוע רעד .ןעגנוריפפיוא עטקעפרעּפ רעמ ןופצ
 .גנו=לעטשרהאפ רעשירָאטַאמַא רערעגָאמ ַא טימ טשינ רעמ ןיוש ךיז טנגונַאב
 -רַאפ רעביא ןסַאלק 1932 רעטניוװ םעד טעדנירג טנעמטרַאּפעד-םַארד רעד
 ,(ףעטרַא ןופ ןײטשדלָאג -- רערעל) עיצקיד יװ ,ןדנַאטשנגעג-רעטַאעט ענעדייש
 ָאנעב -- רערעל) ישזער ,(ףָארַאטָאלָאז -- רערעל) עיצַארָאקעד ןוא ײרעלַאמ
 יד ןענייז ביוהנָא ןופ .(דלַאװכוב .נ -- רערעל) עיגרוטַאמַארד ןוא (רעדיינש
 -רעכוזַאב יד זיא רעטעּפש ,ןטנעדוטס 60 רעביא ןופ ןרָאװעג טכוזַאב ןסַאלק

 טכיירגרעד טשינ ןסַאלק יד טימ ןבָאה רימ ןוא ןרָאװעג טרענעלקרַאפ טפַאש

 ןטנעדוטס יו ױזַא .טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ליצ םעד

 סָאװ ,ערעל עשיטקַארּפ עקידלַאב ןכיירגרעד וצ ןסַאלק יד וצ ןעמוקעג ןענייז

 -עג טשינ סָאד ןבָאה יײז ןותצ ,ןּפורג ערעייז ןיא ןדנעװנָא ןענָאק ןלנַננז ייז

 רימ ןוא ןסרוק יד טזָאלרַאפ ןטנעדוטס יד ןופ לָאצ עסױורג ַא ןבָאה ,ןגָארק

 יד .ןסרוק יד ןבעגוצפיוא ,טייצ ןכָאװ 6 ךָאנ ,ןעגנואצוועג ןעוועג ןענייז

 ןעוװעג ןענייז םידומיל יד סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא ןסַאלק יד ןופ טייז עכַאװש

 ןגָאז וצ שלַאפ ןעװעג רעבָא טלָאװ סע : .שימעדַאקַא ןקורט וצ

 ןטנעדוטס יד .ןסַאלק יד ןופ טנרעלעג טשינרָאג ןצנַאגינפצ ןבָאה ןּפורג יד זַא

 ןעוו זַא ןוא ןענעק ןעמ ףרַאד ןליּפש רעטַאעט זַא ,טנרעלעג לכ-םדוק ןבָאה

 .טשינ ןעמ ןָאק טשינ טנרעל ןעמ

 סרעטַאעט-רעטעברַא ןופ גיל רעד ןופ גנורנירג יד

 רעד טנישרעד 1931 לירּפַא ןיֹא
 סרעקרָאװ, רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,"רעטיעיט סרעקרָאװ, רעמונ רעטשרע

 טַאהעג ךיוא טָאה לַאנרושז רעד .?עניבטעלָארּפ , ןוא "רעטיעיט ירָאטַארָאבַאל

 סלַא ליּפש-רעגײטש רעד ןופ ,ןּפורג עשידיא יד ףיותצ סולפנייא ןקידלַאװג ַא

 רעד וצ ןעגנַאגעגרעבירַא ןּפורג יד ןענייז ,עמרָאפ עכעלגעמ עקיצנייא יד

 .עמרָאפ-ּפָארּפטיגַא רעליבָאמ

 רעד ןופ גנודנירג רעד וצ ןפלָאהעגטימ ךס ַא ןבנה ןּפורג עשידיא יד

 רעלַאנָאיצַאנ רעטשרע רעד ףיוא .עקירעמַא ןיא סרעטַאעט-רעטעברַא ןופ גילל

 ,1922 לירּפַא ןיא ןרתנוװעג ןטלַאהעגּפָא זיתצ סָאװ ,גיל רעד ןופ ןָאשנעװנָאק

 עשידיא יד ןופ רעוט יירד .ןּפורג-םַארד עשידיא עלַא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז

 .גיל רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד וצ ןרָאװעג טלייװרעד ןענייז ןּפורג-םַארד

 טסעמרַאפ רעטשרע רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1922 ץרעמ ןיא
 ןבָאה סע .בולק רעטעברַא שטיב-טעב םעד ןיא סעיצקעס-םַארד עשידיא יד ןופ

 -םַארד יד .ןליּפש ּפָארּפ-טיגַא טימ ייז ןופ לייט ַא ,ןּפורג 12 טקילײטַאב ךיז

 זירּפ ןטשרע םעד ןענואוועג טָאה בולק רעדנעלייפצ-יננוק שםעד ןופ עיצקעס

 ,רענרעשט עילופ ןופ ,"סרעסערּפ , ,עמעט ןזינוי-דיירט ַא ףיוא ?שיּפש ַא טימ

 -נירג רעד יב ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא עיצקעס יד) .רעדעל .י ןופ טריסישזער

 ןטעהנַאמ ןיא ?סרעטיעיט סרעקרָאװ ּװֶָא גילק רעד ןופ ןָאשנעװנָאק-גנוד

 -ךַארּפש עלַא ןופ טסעמרַאפ ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סע ואוו ,םבואעסייל

 יד ןענואוועג טָאה טסעמרַאפ ןטשרע םעד ןיא זײרּפ ןטייוצ םעד .(ןּפורג

 .עיצקעס שטיב טעב יד -- זײרּפ ןטירד םעד ןוא עיצקעס רעסקנָארב

 -םַארד עשידיתג יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפוררַאפ טרעוו 1932 יַאמ ןיא

 רעד טעדנירגעג טרעװ סע .ןעּפטעלָארּפ ןוא ףעטרַא ןטימ ןעמַאזוצ ןּפורג ו

 עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא .(טרַאגיל) סרעטַאעט רעטעברַא ןופ ??יײטּפָא רעשידיא

 רעדילגטימ ףניפ ןוא ןעּפטעלָארּפ ןופ 3 ,ףעטרַא ןופ רעייטשרָאפ 2 ןיירַא ןעייג

 םעד ןופ גנודניברַאפ ערעגנע ןַא ןפַאשעג טרעװ סע .סעיצקעס-סַארד יד ןופ

 -וצנֶָא ףיותצ רעליּפש-ףעטרַא 5 ןגיוצעגוצ ןרעו סע .ןּפורג יד טימ ףעטרַא

 עלָאר עקיטכיװ ַא ןליּפש ןָא טביוהד "טרַאגיל, רעד .סעיצקעס יד טימ ןריפ

 -לַאװג ַא ןליפ ןְֹנ רעבָא ךיז טבױה סע .ןּפורג-םַארד יד ןופ ןבעל םעד ןיא

 ןליּפש עיינ 50 םורַא וצ טיירג *טרַאגיל רעד .רַאוטרעּפער ןיא קחוד רעקיד

 .רַאוטרעּפער ןיא לגנַאמ םעד זייוולייט טזייל סָאד ןוא

 טסעמרַאפ רעטייוצ רעד ןטלַאהעגּפָא טרעוװ 1923 ץרעמ ןיא
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 רעסקנָארב םעד ןופ עיצקעס יד .םםואעסייל ןטעהנַאמ ןיא סעיצקעס-םַארד

 ןופ עיצַאמַאלקעדךסַאמ ַא טימ זײרּפ ןטשרע םעד טניוװעג בולק-רעטעברַא

 -רַאפ םעד ייב .רעדיינש תצנעב ןופ טריסישזער ןוא טעברַאַאב ,לוס .תצ .מ

 ןּפורג יד ןופ גנורעסעברַאפ עשירעלטסניק יד סױרַא טלוב ךיז טעז טסעמ

 -רַאפ וצ "לָאמ 400 ףיוא ןּפורג יד ןטערט 1923:1932 ןָאזעס םעד רַאפ

 ,עינַאּפמַאק רעדעי רַאפ ןליּפש ענעדיישרַאפ טימ ,ןעגנומענרעטנוא ענעדייש

 .ןָא ןַאד ןריפ ןבולק יד סָאװ

 -רַאפ יד ןופ ץנערעפנָאק ןרעטסיא ןַא ןטלַאהעגּפָא טרעוו 1932 יַאמ ןיא

 ןבעגעגּפָא טרעוו ץנערעפנָאק רעד ףיוּפצ .ןּפורג-ךַארּפש עשיטַאמַארד ענעדייש

 רָאפנעמַאזוצ-םַארד ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןופ עדַאיּפמילֶא רעד ןופ טכירַאב ַא

 .עווקסתאאמ ןיא
 ןוא טלַאהניא ןיא שירערעלקפיוא ןייז לָאז רעכלעוו ,רַאוטרעּפער ןלעטש וצ

 .םרָאפ ןייז ןיא שירעלטסניק

 רָאי וצ רָאי ןופ ןסקַאװ ןּפורגיסַארד יד

 רימ ןגפאמרַאפ 1924:1933 רָאי ןיא
 -עגנייא טרעוו סע .200 רעבירַא ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טימ ןּפורג 18 ןיוש

 .ָאריּפַאש ַאגלֶא עטרבח ןופ טריפעגנָא עיגרוטַאמַארד ןיפצ סַאלק ַא טלעטש

 -ַאב םםעד ןעיצוצ טנעמטרַאּפעד-םַארד םעד טגנילעג רָאי ןקיבלעז םעד ןיא

 ןיפצ ןסַאלק ןריפוצנָא ?לטסעמ בקעי רבה רערעל ןוא רעליּפשיוש ןטסואוו

 יד טימ טריפעגכרוד ךיירגלָאפרעד ןרעוװ ןסַאלק יד .עיצקיד ןוא ליּפשיוש

 .ןטַאטלוזער עקירעהעג

 ןופ טסעמרַאפ רעטירד רעד טריפעגכרוד טרעוװו 1924 רַאורבעפ ןיא

 13 לײטנָא ןעמענ סע .בולק-רעטעברַא ליידזניה םעד ןיא ןּפורג-ּסַארד יד

 זיײרּפ ןטשרע םעד טניוװעג רעטנעצ-טנגוי ליוװזנָארב ןופ עיצקעס יד .סעיצקעס

 ? ןסָאלשַאב טרעװ טכירַאב םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא
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 רע טזָאלרַאפ 1930 ןיא .ןלוש
 קרָאי וינ ןייק טמוק ןוא טיָארטעד

 ןיא .ףעטרַא ןיא ןסילשוצנָא ךיז
 ןיא ןעמונעגניירַא רע טרעו 1

 1955 ןיא ןוא ,עידוטס-ףעטרַא רעד

 ואוו ,ויטקעלָאק-ףעטרַא םעד ןיא
 עלַא טעמכ ןיא ךיז טקילײטַאב רע

 ןעועג 1930 ןיא .ןעגנוריפפיוא

 טציא ,ףעטרַא םעד ןופ רעציזראפ

 .גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא

 -יּפשיוש-רעטקַארַאכ  :ַאלוּפמַא

 .רעל

 :ןלָאר עקידננלָאפ טליּפשעג

 ; "יזיב ןיא טָאנ; ןיא -- רעטעּפ

 -יר, ןיא -- רעלדעּפ רענַאיצילַאג

 ןיא -- דַאב ;טירטס ןָאטנניװ

 ןיא -- עילַאצ ; "דַארַאּפ רעטירד,

 ןיא -= עקשטָאװק ;"ןטורקער

 -סָאד , ןיא--ץילווַאּפ ;"אבה םלוע,

 יד ןיא -- שירעב ; "וװעיַאניט

 ןיא -= דניורפ יסקעמ ;"רעטינש

 ;"לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה ,

 ;"טרעקעל שריה , ןיא -- רָאטקָאד

 ;"200,000, ןיא -- קישטראדגיוו

 ."ןטייק, ןיא -- עדייז רעד

 :ךווורררעצעצעע 11 1111 11 1111 111111111111 1111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 ר

 ןדרָא םייב טנעמטרַאּפעד-סַארד ןופ גנוטלַאוװרַאפ

 .קנַאלב .י ,ץלָאה .ד ,ןָאדרָאג .שט ,רע:?ימ .ב ,ַאמדוג פ :סקניל וצ סטכער ןופ ,קידנעייטש ,ייר עטשרע

 .ןַאמפואק .מ ,לטסעמ .י ,רעדעל הרש ,רעדעל .י ,ןילכאר .ב יה עקן
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 השמ ,שריוק

 -ריבניילק ייב 1899 ןיא ןריובעג

 בושי-דלַאװ ַא ןיא ,ןרעטלע עכעלרעג

 םייב ןרָאװעג ןגיוצרעד .עשרַאװ ןבעל

 10 וצ .דיסח רעקסישזדָארג ַא ,ןדייז

 ןוא תופסות ,ארמג טנרעלעג רָאי

 -קעוַא רָאי 11 וצ .םישרפמ ערעדנַא

 -עג .שטיווָאל ןייק ןענרעל ןרָאפעג

 ."געט ןסעגעג , ןוא םיקסוּפ טנרעל

 גנוי טימ טנעקַאב ךיז רָאי 13 וצ

 -ור טנרעלעג ,.ס .ס רעד ןופ םירבח

 -יירבעה ןוא שטייד ,שילױּפ ,שיס

 .שיא

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רעקירטש סלַא טנרעלעג ךיז .9
 ןיא ןעגנַאגעג ,סרעטעווס ייב
 טנרלעג ,לוש - טוװֶא רעשיל

 -יי
 ת-

 ןַאפ דא ת

 ,(רענעכייצ) ?ןעמ - סטפערד, ַא

 -עש-?ליבָאמָאטױא ןיא טעברַאעג

 .רעּפ

 ןשידיא ןיא טעברַאעג 1921 ןיא

 רעביירשרעביא-ןלָאר סלַא רעטַאעט

 -וצ ַא ךרוד .רעריפ:עירַאנעצפ ןוא

 קנַארק זיא רָאיטקַא ןַא סָאװ ,לַאפ

 עלאר ןייז רעביא רע טמענ ,ןרָאװעג

 טליּפשעג רע טָאה ןָא ןַאד ןופ ןוא

 1991 ןָאזעפ ףוס .ןענָאזעפ יירד

 סלַא ןצרַאווש סירָאמ טימ רע טליּפש

 ."דיא א ןייז וצ רעווש , ןיא עקמָאיס

 -ַאעט ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןזָאלרַאפ

 -רַאפ ייב טעברַאעג ,1924 ןיא רעט

 קיטייצכיילג ןוא ןטעברַא ענעדייש
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 ףעטרַא רַאי ןעצ

 ןוא ףליא ןופ ?? רעדנעלסױא ןעמ טמענ ואוו, ליּפש רעשיטעווָאס ַא טימ

 ןײרּפ ןטייוצ םעד .ןָאדרָאג .שט ןופ טריסישזער ןוא טעברַאַאב ,וָארטעּפ
 .שט ןופ +ןטנעגַא; ליּפש-עסערּפ ַא טימ עּפורג רעדנעלייא-ינוק יד טניוועג
 רעקרָאי וינ טסיא יד -- זײרּפ ןטירד םעד ןופצ (םכילע-םולש טיול) ןָאדרתאזג

 סעיצקעס יד ןבנהד טסעמרַאפ םעד ייב ."געוויז רעד , סלסקייד טימ עיצקעס
 .ליּפשיוש ע"סעודיווידניא רעמ ךיוא ןות+ ליּפשנעמַאזוצ ןרעסעכ ןזיװַאב

 םעד טכיירגרעד סעיצקעס:טבַארד יד ןופ סקואו רעד טָאה 1924 ןיא

 ןופ גנַאפנָא ןיא רעבָא .(רעדילגטימ 200 טימ ןּפורג 22) :טקנוּפ ןטסכעה

 ןיא .ּפורג יד ןופ טירטקירוצ ַא ןגייצ וצ ןָא ךיז טביוה 1935-1924 ןָאזעס

 טקַאפ רעד .טפלעה ַא יװ רעמ ףױא ךיז ןביג 1924 ןופ םישדח-רעמוז יד

 ןפָארטעג קרַאטש טָאה ,ןרָאװעג טזיילעגפיוא טלָאמעד זיא *טרַאגיל , יד סָאװ

 .סעיצקעס-םַארד יד

 ןופ רעריפ יד טימ טנעמטרַאּפעד םַארד ןופ לייט רעטסערג רעד רעבָא

 רעדיוו ןרעוװ סע .טעברַא יד ןעלקיװטנַא וצ תוחוכ עלַא ןָא ןדנעוו סעיצקעס יד

 סלַא לטסעמ .י רבח טימ ישזער ןוא עיצקיד ליּפשיוש ןיא ןסַאלק טלעטשעגנייא

 -ַאב ַא רַאפרעד רעבָא ,ערענעלק ַא זיא טפַאשרעכוזַאב יד ,תמפצ .רערעל

 .עקידנעטש

 -רעלַא ןיתצ טסעמרַאפ רעטרעפ רעד ןטלַאהעגּפָא טרעוו 1925 ץרעמ ןיא

 עיצקעס-םַארד רעמעלרַאה יד טניוװעג זיירּפ ןטשרע םעד .בולק-רעטעברַא ןָאט

 .ןילכַאר ןעב ןופ טריסישזער ןוא ןבירשעג ,"ןצנַאניפ, ?ליּפש רעד טימ

 .ַאזַאלּפ שזדירב -- ןטירד םעד ןוא גרובסמַאיליװ טניוועג זיירּפ ןטייווצ םעד

 טימ טלעטשעגנייא ןּכורג יד ןרעו 1936:1935 ןָאזעס גנַאפנָא ןופ

 ןרעו לסיבַא רעטעּפש .ןרָאסישזער עלענָאסעּפָארּפ-בלַאה ןוא עלענָאיסעּפָארּפ

 -ָאּפמיס יד .טָאטש ןופ ןטנגעג יירד ןיא סמויזָאּפמיס-רעטַאעט טריפעגעכרוד

 .סעיצקעס-םַארד עקינייא ןופ ןליּפש עטסַאּפעגוצ טימ טרירטסוליא ןרעוו סמויז

 -טרַאּפעד-םַארד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז סמויזָאּפמיס יד ייב רענדער יד

 .עיסימָאק-רַאוטרעּפער רעד ןופ ןוא טנעמ

 סעיצקעסי-םַארד יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפורַאפ טרעװ 1936 רַאונַאי ןיא

 ,גונגעווַאבבולק רעד ןופ רעוט ןדַאלעגנייפצ ןרעװ סע ואוו ,קרָאי וינ ןיא

 רעטוג ריא טימ סיוא ךיז טכייצ ץנערעפנָאק יד .ףעטרַא ןופצ ןעּפטעלָארּפ

 .עיסוקסיד רעוויטקורטסנפשק ןוא רעטנוזעג טימ רעמ ךָאנ ןוא טפַאשרעטערטרַאפ

 ןיא טעברַא עשירעלטסניק רעמ (1 :ןעגנוזָאל סױרַא טזָאל ץנערעפנפנק יד

 .ערעסעב ןוא ערעטניזעג רעבָא סעיצקעס רעקיניוו (2 .סעיצקעס-םַארד יד

 -נָאק רעד ךָאנ .לאירעטַאמ:ליּפש ןטוג ןפַאש וצ ןעלטימ ןוא ןגעוו ןכוז (3

 טנגוי "ליווזנָארב יו ענױזַא סעיצקעס-רעטסומ ןליישסיוא ןָא ךיז ןביוה ץנערעפ

 עכלעוו ,עּפורג-םַארד טקעּפסָארּפ ןוא עּפורג-םַארד סקנָארב ,וויטקעלָאק-םבַארד

 .עיצַאזינַאגרָא ןופ רעטסומ ןוא ןטעברַא עטוג ןגייצ

 ןדרָא-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא

 לייט ַא ןבולק יד ןרעוװ 1936 ץרעמ ןיא
 ןעיױב ןופ גנוזָאל םעד רעטנוא ,ןדרָא רעטעברַא ןלַאנתאיצַאנרעטניא םנופ

 ןויטקעּפסערּפ עסיורג ףיוא ךיז ןענעפע סע .סרעטנעצ .תצ .ַא .א עסיורג

 רעד .סרעטנעצ יד ןיא ןרעטַאעט-טנגעג ןרעוװ וצ ןּפורג רעטַאעט יד רַאפ

 רעד טימ טריפעגכרוד טרעוװ סעיצקעס-םַארד יד ןופ טסעמרַאפ רעטפניפ

 ןופ רעטערטרַאפ ןדַאלעגנייפנ ןרעוװ טסעמרַאפ םעד וצ .ןדרָא םנופ ףליהד

 םעד וצ .רעטכיר סלַא גנוגעװַאב-רעטַאעט רעד ןופ ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ

 -רַא ערעסעב ןזיועג ןרעוו סע .ןּפורג ערעסעב יד ןופ סקעז ןעמוק טסעמרַאפ

 ויטקעלָאק-םַארד טנגוי ליווזנָארב רעד .טעטילַאװק רעשירעלטסניק טימ ןטעב

 ןופ טריסישזער ,לַאמשַאכ ןופ "ןזייא ןוא רעש, טימ זיירּפ ןט1 םםעד טגירק
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 רענייא, טימ עּפורג -םַארד טקעּפסגארּפ טגירק זײרּפ ןט2 םעד .לטסעמ .י

 ןופ טריסישזער ,ןָאדרָאג .שט :שידיא ,סלעבייא .ב ןופ "עטסקיטומ יד ןופ ?



 ןעצ

 ןעב ןופ ?ןעניגַאב, טימ ,ַאזַאלּפ שזדירב טגירק זײרּפ ןט3 םעד .ץלָאה .ד

 .ללעב .וו ןופ טריסישזער ,ןילכַאר

 ןופ סעשטנערב יד ייב סעיצקעס:םכַארד ןזִייװַאב וצ ןָא ךיז ןביוה סע

 םנופ עיצקידסירוי רעד רעטנוא ןעייג עכלעוו ,ענייפ רָאג ייז ןופ עקינייא ,ןדרָא

 .טנעמטרַאּפעד-םַארד

 סעיצקעס יד .ןּפורג עשיטַאמַארד 12 רימ ןגָאמרַאפ גָאט וצ טנייהד

 ןטרעצנָאק ערעייז וצ סרעטנעצ ןדרָא ןוא סעשטנערב לָאצ עסיורג ַא ןענידַאּב

 ןיא טכענרעטאעט ךרוד טריפ טנעמטרַאּפעד-םַארד רעד .סמורפצפ-ןּפָא ןופנ

 ,ןָאזעס ןקיטנייה ןופ סולש ןרַאּפ טרינַאלּפ :טָאטש ןופ ןטנגעג ענעדיישרַאפ

 ליײטנָא ןטימ ויװער-רעטַאעט ןסַאמ ַא ןריפוצכרוד ,טסעמרַאפ ַא טתנטשנָא

 רָאג ַא ףיוא ןרעוװ טריפעגכרוד טעוװ ויוער רעד .סעיצקעס:-םַארד עלַא ןופ
 .בַאטשסַאמ ןסיורג

 טײטשַאב ןדרָא ןופ טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ םייב עיסימָאק-רַאוטרּפער יד
 -- רעדעל ןותצ ,ןָאדרָאג ,ץנַארעמָאּפ ,דירפ ,ןירגרעב :םירבח יד ןופ ציא

 רַאפ טסעטנָאק ַא ןָא טײג ןבירשעג טרעוו לקיטרַא רעד ןעו .רַאטערקעס

 עכלעוו ,רעניועג יד ןשיװצ ןרעוו טלייטעצ טעװ רַאלתגד 100 .ןליּפש עיינ

 רעטנעָאנ ןיא טייטש עיסימָאק יד .ןליּפש יירד עטסעב יד ןביירשנָא ןלעוװ
 ױו טעטש עכלעוַא טימ ,דנַאל ןרעביא סעיצקעס-םַארד יד טימ גנודניברַאפ

 ,יטקעלָאק רעטַאעט רענייפ רעייז ַא ןַארַאפ זיא סע ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל
 עיצקעס ַא טימ ,סעיצקעס-םַארד ייװצ ןַארַאפ ןענייז סע ואװ ,ָאגַאקיש טימ

 רעטעברַא) ?געטרַא, רעד ןַארַאפ זיא סע ואוו ,דנַאלווילק טימ ,טיָארטעד ןַיא

 סעיצקעס טימ ,עדַאנַאק ,געפיניוו ןיא ךיוא עּפורג ַא טימ ,(טפַאשלעזעג רעטַאעט

 .ערעדנַא ןוא קרַאונ ,ינַאבלֶא ,ןָאטסָאב ,עיפלעדַאליפ ןיפצ

 עשיטַאמַארד יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעטגייווצרַאפ רעד טָא ןופ ןעמָאנ ןיפצ

 ןקירָאיײ10 ןייז וצ ףעטרַא םעד רימ ןשטניוו דנַאל ןרעביא ןדרָא םייב ןּפורג

 .ןבעל ןטנוזעג ,ןקירָאיגנַאל א ייליבוי

 ר
 פ רעדניק טימ טריסישזער יי 1 11 1110101110000000111414 1111 1111 1111 1111 1111 1 1111 1111 1111 1111 1111 1 1111 111 1111 1111 1111 1111 ף עטר ַא ר ָא

 גניר-רעטעברא ,שיאייר

 טריפעגכרוד .טיָארטעד ןיא ןלוש ןירּפ

 ןושמש , ןעלקַאטקעּפס עשילביב ייווצ

 -עּפש ."התפי תב, ןוא "הלילד ןוא

 ןיא רָאסישזער רעלעיציפא-- רעט

 רעטעברַא ןיא ןוא עגיל-רוטלוק רעד

 .עידוטס-םַארד

 רעד ןיא ןעמוקעגנָא 1931 ףוס

 -ַאב קיטייצכיילנ ןוא ,עידוטס-ףעטרַא

 יירד ךָאנ .סַאלק-ןרָאסישזעד ַא טכוז

 ךיז ,עידוטס-ףעטרַא רעד ןיא םישדח

 עלָאר רעקיטכיוו ַא טימ טקיליײטַאב

 ןָאטגניוװיר, סרידַאנ השמ ןיא

 -נָא ."געט 4, ןיא ךאנרעד ,"טירטס

 -עד ןייק קעװַא רע טרָאפ 1933 ביוה

 רעד טימ ףיוא טריפ ,טיָארט

 שריה , עידוטס-םארד דעטיָארט

 -נָא .ןכַאז טסנוק-ןיילק ןוא "טרעק

 -רַא ןיא קירוצ רע טמוק 1934 ביוה

 רע טקילײטַאב ןַאד טניז ןוא ,ףעט

 טעמכ ןיא ןוא ןסעיּפ עַלַא ןיא ךיז

 -עג .ןעגנולעטשרָאפ-טסנוק-ןיילק עלַא

 -ַארָאקעד ףיוא לָאמ עכעלטע טעברַא

 -עניב לָאמ ןייא ןעוװענ ןוא סעיצ

 .רעטלַאװרַאפ

 -בעה יד ןופ

 2 2 ןוא
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 ןליּפע עטסעב עריא ןופ רענייא ןיא עיצקעס-סַארד רעסקנָארב
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 ןדרַא רעטעברא ןלַאנַאיצאנרעטניא ןיא ןַא ךיז טסילש

 םיסנ ןייק ףיוא טינ ךיז טזַאלרַאֿפ

 ןיא ,ּפַאש ןיא דימת טבעווש טנעדיסקע ןַא וו פיקילנמוא ןא ןופ הנכס יד
 טימ ןקעטשוצנָא ךיז הנכס יד ןַארַאּפ קידנעטש זיא סע .סַאג רעד ףיוא ןוא קירבַאּפ

 .ןתאלוח עשירַאטעלָארּפ יד

 ! ןבָאה ןעניזניא ךיז טזומ ריא
 ! עילימַאפ רעייא ןבָאה ןעניזניא טזומ ריא
 ! רלפה ףיױא עטסביל ערעייא ןזָאלרעביא טינ ךָאד טליוװ ריא

 עלאנרעטַארפ עשיראטעלָארּפ א זיא ןדרָא רעטעברא רעלאנָאיצַאנרטעניא רעד
 מגרָאזַאב סָאװ ,קנארק טייז ריא ןעוו טיפענעב-ןקנארק ךייא טלָאצ סָאװ ,עיצאזינַאגרָא
 ךייא טינ סָאװ ,טיפענעב-טנעדיסקע ךייא טינ סָאװ ,הרצ-תא ןַא ןיא עילימַאפ רעייא
 .ףליה עי

 רעייא זא ,ןרעכיזרַאפ 0 ריא טנעק ןדרָא םוצ ןעגנולָאצ סנערושניא יד דרוה
 םמוק ,קנארק טרעוו ריא ןעוו .ןטייקירעװש עקירעביא ןייק ןדייל טינ ר עילימַאפ
 רעדירב עלאנרעטארפ יד ןוא ןדרָא רעטעברא רעלאנָאיצַאנרעטניא רעד ףליה וצ ךייא
 .שטנערב רעייא ןופ

 .82,000 זיב 9100 ןופ גנורעכיזרַאפ-סנבעל טיג ןדרָא רעד
 .ךָאװ א 910 זיב 54 ןופ טיפענעב"ןקנארק טינ ןדרָא רעד
 .ךָאװ א 920 ןופ טיפענעב (טכוזדניווש) ןָאשּפמָאסנַאק טיג רע
 .5800 זיב טיפענעב קב טיג רע
 יד ראפ יירפ ןטסניד עשיניצידעמ טימ ןדרָא רעד ךייא טגרָאזאב קרָאי וינ ןיא

 א עטסנעלק

 קראטש ךייא ףראד ,טלא רָאי 16 רעטנוא ךעלדיימ רעדָא ךעלגניא טָאה ריא ביו
 ןרעוו ךָאװ א טנעס 4 רעדא 5 ראפ יה זרָא ן 5 עיצקעס רעדניק יד ןריסערעטניארַאפ
 8 זיב = םיוא טרעכיזראפ רעדניק יד

 וצ טנייה .רעדילגטימ 5,000 טימ 1990 ןיא 2 טעדנירגעג זיא ןדרָא רעד
 םירמ עקישאר טימ טייג ןוא רעדילג טימ 1380 עי ןיוש רע טגָאמרַאפ גָאט
 רעלאד ןָאילימ א רעביא טלָאצעגסיױא ןיוש רע טָאה גנודנירג ןייז טניז .סיוארָאפ
 .ןדנָאפ וורעזער ןיא 91,000,000 רעביא טנייה טי רע .ןטיפענעב ןיא

 -ראפ רע .סעשטנערב ענייז ןיא םייקיטעט רוטלוק עטיירב א ןָא טריּפ ןדרָא רעד
 -מפאשנסיוו ןבעגעגסיורא ןרעוװ סע ואוו ,גאלראפ סקלָאפ ןוו יטארעּפָאק א ךיוא טגָאמ
 רעקידנזיורב ןופ רעטנעצ א זיא שטנערב עדעי .רעכיב עשיטסירמעלעב ןוא עכעל
 ,תוחמש ,ןעגנוטַײצ-טנַאװ ,סעיסוקסיד ,ןּפורג-רידוטש ,סעיצקעל ןופ טייקיטעט- רוטלוק
 יד ןוא / םיוקילייװװגנַאל יד טדניוושראפ ןדרָא ןיא ןָא ךיז טסילש ריא ןעוו .וװ .א .א
 .ןבעל ןופ טײקנאטָאנָאמ

 עשידיא 114 טכיזפיוא ןייז רעטנוא טָאה ןדרָא רעטעברא רעלאנָאיצַאנרעטניא רעד
 רעמנעצ ןקיטכיוװ ןדעי ןיא .רעדניק 7,500 ךיז ןענרעל סע ואוו ,ןלושלטימ ןוא ןלוש
 א ןגירק רעדניק יד אוו ,ןדרָא ןופ ןלוש רעדניק ץשידיא יד ךיז ןעניפעג יא ןופ
 .גנואיצרעד עשידיא עשיראטעלָארּפ

 ,ןדרָא ןופ םיִּפָא ןלאנָאיצַאנ םוצ וצ סע טקיש ןוא קנאלב םעד סיוא טליּפ
 .עיצאמרָאפניא רעמ ראפ .י .נ ,וינעווע עטפניפ 0



 עדלָאג ,רעלזָאר
 1904 טסוגיוא ןיא ןריובעג

 -ָאּפ ,שטיוואקצאי ףרָאד ןיא

 ,עניַארקוא ,עינרעבוג רעילָאד

 רעד .ןרעטלע עזעיגילערה יב

 עשיליוּפ ייב טנידעג טָאה רעטָאפ

 ךָאנרעד ,ןלימ ןיא ןמאנ סלַא םיצירּפ

 -חוס עשידיא ייב רעטלַאהכוב סלַא

 רעפרעד רעביא טרעדנאוװעג .םיר

 טנרעלעג טָאה עדלָאג .ךעלטעטש ןוא

 וצ .הרות-דומלת ןיא ןוא רדח ןיא

 עקרעדיינש א ייב טעברַאעג רָאי 8

 טנרעלעג .ךָאוו ַא סעקיּפָאק 20 רַאפ

 ךיז 1915 ןיא .לוש-תוברת ַא ןיא

 .קסלָאדַאּפ-ץענעמַאק ןיא טצעזַאּב

 ןיא .טעברַאעג ןוא טַאװירּפ טנרעלעג

 -מיג רעשיניַארקוא ןיא ןיירַא 7

 -יצקעל עשיאיירבעה ןבעגעג .עיזַאנ

 רָאכ ןיא ןעגנוזעג .רעגנַאפנָא וצ סע

 -יירבעה ןיא טליּפשעג ןוא "המידק ,

 1919-90 ףיא  .סרעטקַאנייא עשיא

 -יא ןיא זיײרק-םַארד ַא טימ טליּפשעג
 .שיד

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקענ

 -עג ןוא ּפַאש ןיא טעברַאעג ,1

 רַאנימעס-רערעל ןשידיא ןיא טנרעק

 1999 ןיא .(דנַאברַאפ .ברַא .צַאנ)

 -יטַאמַארד סניקלע ?דנעמ ןיא ןיירַא

 -עט רעשידיא רעד ייב) עידוטּפ רעש

 ןיירַא 1924 ןיא .(טפַאשלעזעג-רעטַא

 -נוא ,, ןיא עידוטס רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןיא טקילײטַאב ךיז ."רעטַאעט רעז
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 םנופ געװ רעשירעפעש רעד

 רעטַאעט-הכולמ ןשידיא רעוװקסָאמ

 ןישַאכ .א 6
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 -ַאעט-הכולמ רעשידיא רעװקסָאמ רעד
 -קעּפס עטשרע ענייז טימ ד"לַאב טעמכ .ןרָאװעג ןריועג רעגיז תצ יװ זיא רעט

 רעקיגנַאר-טשרע ןַא יו ,טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא טשַאררעביא רע טָאה ןעלקַאט

 .רעטַאעט רעשידיא רעשיסַאלק רעטשרע רעד יװ ןוא רעטַאעט רעשיטעווָאס

 ןענייז ,טריטסיזקע רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעװקסָאמ רעד סָאװ ,ןרתזי יד

 ןופ ןרָאי ךיוא זייונטייצ רָאנ ,גייטשפיוא ןופ ןרָאי זױלב טשינ ןעוועג רעבָא

 .סיזירק םענעגיוצרַאפ ןרעווש טימ לגנַארעג ןופ ,שינעלקַאװ

 ."השעמ ַא ןעװעג זיא לָאמַא; -- טײהנעגנַאגרַאפ ןיוש סָאד זיא טנייה

 רעייז ךיז טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ טייצ רעטשרע רעד ןיא רעבָא

 לײט ַא .רעטַאעט םעד ןוא עיצולָאװער רעד ןשיוצ ךלהמ רעד טליפעג ףרַאש

 םַאזגנַאל ןוא רעווש רעייז ךיז טָאה סרעטַאעט עשיסור עטסנעעזעגנָא יד ןופ

 עסיוועג ַא ךיז ןבָאה עקינייא .סעיציזָאּפ עזַאושזרוב עטלַא יד ןופ טקורעגּפתצ

 יד וצ , ןסירעג רעקיטפעה ךָאנ עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ גנַאל טייצ
 .(ווָאריאַאט) ?סנקלָאװ

 ענעגייא ןוא עלַאמרָאנ ת זיא רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעװקסָאמ רעד

 -עווָאס יד .גנואיוב-רוטלוק רעלשַאנָאיצַאנ רעשיטעווָאס רעד ןופ גנוניישרעד

 .סעיצַאנ עלַא ןופ ןרוטלוק יד ןעיובסיוא ןוא ןעיובפיוא ןביוהעגנָא טָאה טכַאמ עשיט

 ןסיורג ַא טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקּפא רעד ךָאנ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 רעקיטייז , רעד זיולב ןגיוצעגוצ ץנעגילעטניא רעכעלרעגריבניילק רעד ןופ לייט

 ןופ ןלַאטש-סַאיגװַא עטקיניײררעד-טינ יד ןקיניירסיוא-רעביוז , סָאד ."טקודָארּפ

 .(ןינעל) ?עיצולָאװער רעשיטַארקָאמעדדזַאושזרוב רעד

 רעטַאעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ וויטקעלָאק רעשירעלטסניק רעד

 רעד ןופ ?רעייגטימ , ןופ לייט ןטסערג-טייו םוצ ןענתצטשַאב טלָאמעד זיא

 ,עיצולָאװער רעד טימ רעייגטימ .ץנעגילעטניא רעכעלרעגריבניילק רעשידיא

 ןייז טימ רָאנ טקעדטנַא ייז רַאפ בױהנָא ןיא ךיז טָאה רעבָאטקָא רעד סָאװ

 ןזיב ןריפרעד, ןופ דָאטעמ ןשיטסיװעש"לָאב ןייז טימ ,"טקודפארּפ ןקיטייז

 -ַארקָאמעדזַאושזרוב רעד ןופ ןגַארפ עטזיילעג-טינ יד ןופ גנוזייל יד *ףוס

 על ַא נ ָא י צ ַא נ יד ןעוװעג ךיוא זיא סע עכלעוו ןשיווצ ,עיצולָאװער רעשיט

 סרעדנוזַאב ַא עיזַאושזרובנילק רעשידיא רעד ףיוא טָאה סָאד .ע ג ַא ר פ

 .טַאהעג גנוקריוו עקרַאטש

 רעשידיא רעװקסָאמ רעד סָאװרּתצּפ ,הביס-טּפוה יד טגיל סע ואװ טָא

 =םנופ ,השורי-רוט לוק רעד ןופ ןבױהעגנָא טָאהד רעטַאעטדהכולמ

 רעקידטלָאמעד רעד .ר ַא וט ר ע ּפ ע ר |שיסַא לק ן שידיא

 םעד ןופ הביס עקיטכיוו ַא ןעוועג זיא עיגרוטַאמַארד רעשיטעווָאס ןיא לגנַאמ

 -ט נ ַא ןייק טַאהעג טשינ טתנה הביס עקיזָאד יד רעבָא ,טקַאפ ןקיזָאד

 ןרעלקרעד טשינ ןפוא-םושב ךיז טזָאל טימרעד .גנוטיידַאב ע ק י ד נ דיי ש

 עקיזָאד יד .רַאוטרעּפער-השורי םנפ ט יי ק כ ע ל ס י ל ש ס ייו א יד

 רעטרע עטריּפמַאטש יד ןופ ענייא זיא גנורעלקרעד *עקידנּפעשסיױא , טשרמולכ

 ןשידיא רעװקסָאמ םעד םורפ: ןפַאשעג טָאה קיטירק יד סָאװ ,עדנעגעל רעד ןופ

 .רעטַאעט-הכולמ

 ןגעק טָאה רעטַאעט רעד זַא ,סיוא טמוק גנורעלקרעד רעקיזָאד רעד טיולל
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 ןוא .רַאוטרעּפער-השורי םוצ ןעמוקנָא טזומעג טיונ ןופ ,הרירב-תילב ,ןליוו ןייז

 .גנוטכיילַאב עשלַאפ ןוא עקיטיונמוא ןַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא סָאד

 -רעּפער-רעטַאעט-הכולמ ןשידיא רעוקסָאמ םנופ רעטקַארַאכ-השורי רעד
 -טנורג יד ןופ רעטקַארַאכ "ןשירעייגטימ ןכעלרעגריבניילק ןופ טמַאטש רַאוט
 -ָאס םעד ןרימרָאפוצסױא שירעלטסניק ןעמוקעגסיוא זיא סע עכלעוו ,ןערדַאק
 טָאה וויטקעלפצק-רעטַאעט רעד .ןסַאמ עשידיא יד רַאפ רעטַאעט ןשיטעװ
 -עטיל רעשידיא רעד ןופ ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד ןביײלקוצּפָא טבערטשעג
 ןרָאװעג טלּפירקרַאפ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע עכעלטירשרָאפ יד ,השורי רעשירַאר
 -רעד, ץרוק ,רעקיסַאלק עשידיא יד ןופ טייקטצענערגַאב רעװעסַאלק רעד ךרוד
 ןופ ןטנעמָאמ ענעסירעגרעביא ןטימניא ,עטריפרעד-טינ יד "ףוס ןזיב ןריפ
 -ירַארעטיל רעשידיא רעד ןיא טײקשירענָאיצולָאװער רעשיט::רקָאמעדדזַאושזרוב
 .השורי רעש

 וצ רעטַאעט-הכו"למ ןשידיא רעװקסָאמ םעד טכַארבעג טָאה סע סָאװ טָא

 .השורי-רעקיסַאלק רעשידיא רעד וצ --- ,ןעמכילע-םולש וצ ,ןעלעדנעמ

 -הכולמ רעשידיא רעווקסנזמ רעד טָאהד דָאירעּפ ןשירעגיז ןטשרע ןייז ןיא

 גנובערטש ַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ,טלַאהניא ןשיאיידיא ןייז טול ,רעטַאעט

 -קֶא רעד ןופ ?טקודָארּפ ןקיטייז ; םםעד ןקירדוצסיוא שירעלטסניק-לַארטַאעט
 .השורי עשירַארעטיל יד ?ןקיניײרסיױא רעביוז , ,עיצולָאװער-רעבָאט

 -בלַאה יד טקירדעגסיוא ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא ,ןטנעמָאמ יד ןופ רענייא
 יו ,ןעועג זיא רעקיסַאלק עשידיא יד ןופ טײקטצענערגַאב עװָאסַאלק ןוא טייק
 רעשידיא רעװקסָאמ רעד רעבירעד עקַאט טָאה .םזילַאנָאיצַאנ רעד ,טנַאקתאב
 -ער-השורי ןייז ןיא סרעזייוו עשיגָאלָאעדיא יד טקורעגרעביא רעטַאעט-הכולמ
 .ןילַאיצ ָאס ןפיוא ןלַאנ תצי צ ַאנ ןופ רַאוטרעּפ

 קידנעטשלופ טשינ ןוא קידנעטש טשינ זיא קוררעביא רעקיזָאד רעד רעבָא
 " 9ש י ר עיי ג ט י מ ,יד טרעטשעג טּפָא טָאה סע .ןרָאװעג טריפעגכרוד
 -קעלָאק-רעטַאעט םנופ טײקנטלַאהעגסױא-טינ וא טייק טצענערגַאב
 -ָאטקָא םעד ןשיווצ ןָאטעג לקַאװ ַא רעטַאעט רעד ךיז טָאה ןטלעז טשינ .וויט
 -ַאלק רעכעלרעגריב רֹעד ןשיווצ ןוא ?ףוס ןזיב ןריפרעד; ןופ דָאטעמ ןשירעב
 טָאה טייקידלקפאוו עקיזָאד יד .רַאוטרּפער-השורי םנופ טייקטצענערגַאב רעווָאס
 רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעווקס:מ רעד סָאװ ,םעד ןיא ןיוש ןזיװעגסױרַא ךיז
 ,ןשירעייצרַאפ םעד רעמ טגיילעג רַאוטרעּפער-רעקיסַאלק ןייז ןופ טנורג ןיא טָאה
 ןופ עריטַאס עקידנפמעק יד יװ ,ןעמכילע-םולש ןופ רָאמוה ןשיריל ןקיטומטוג
 רעד ךיז טָאה ןעלקַאטקעּפס עקינייא ןיא סָאװ ,ןופרעד טדערעגּפָא ןיוש .ןעלעדנעמ
 .קיטנַאמָאר רעלַאנָאיצַאנ וצ זיב טלקייקרעד רעטַאעט

 -טנַא ןעלקַאטקעּפס עטריטנעצקַא-לַאיצָאס עמַאס יד וליפא סָאװ ,סָאד
 ,"ךמע , ןוא םיריבג) ןצַאזנגעק עלַאיצָאס עוויטימירּפ זױלב ךיז ןיא ןטלַאה
 םנופ ןעמַאר ערענָאיצולָאװער יד טרעלעמשרַאפ טָאה (טיילעמערפא רעדָא
 -ָאיצולָאװער רעד טלעפעג טָאה סע .לקפ:טקעפס ןשיטעסָאג ןקידטלָאמעד
 םבעד ןָא ןוא .סַאלק רעטעברַא רעד -- ףמַאק-ןסַאלק םנופ רעגערט רערענ
 זיא ,לקַאטקעּפס םנופ טלַאטשעג-עיידיא עלַארטנעצ ַא יװ .,טַאירַאטעלהרּפ
 םעד ןדנעוואוצנָא טייקכעלגעמ יד טצינערגַאב רָאג זיב סיוארָאפ ןיוש סָאד
 .דשורי-רוטלוק יד ?ןקינירסױא רעביױז, ןופ דָאטעמ ןשירעבָאטקָא

 ןשירעפעש םניא ןעגנולקַאװ עכעלרעניא יד ןעמַאטש סע ןענַאו ןופ טָא
 ןטשרע םניא דלַאב ןיוש רעטסאעט-הכולמ ןשידיא רעווקסנאמ םנופ גנַאג
 רעד ,רעטַאעט םנופ טרובעג עשיטעווָאס יד רעבָא .ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ
 רעצנַאג רעד ןופ ,עירָאטידױוא רעטעברַא רעד ןופ ,ײטרַאּפ רעד ןופ סולפנייא

 ןטשרע םניא זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה גנולגנירמורַא רערענָאיצולָאװער

 ןעלקאטקעּפס ענייז ןיא טָאה רעטַאעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ דָאירעּפ

 עװָאסַאלק יד ןעמוקצייב קו ע ח ג יע ט6 י ח טור י 3 יבוא ה
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 111 ווו וו

 ןיא ןוא ?טכַאנ ןוא גָאט , סיקסנַא .ש

 ."טָארד קיכעטש , סיִאבַאר

 ףעטרַא ןיא ןירַא 1926 ןיא

 -עגכרוד ,"עידוטס .מַארד טייהיירפ,

 ןבלַאה ַא ץוח ַא) ןסרוק עלַא טכַאמ

 טקילײטַאב ךיז (1928 ןיא ןָאזעס

 ןעגנומענרעטנוא-ףעטרַא עֶלַא ןיא

 -רַא ןופ ןרָאװעג טקישעג .ןליּפש ןוא

 ןבולק ןופ ןעגנומענרעטנוא וצ ףעט

 רַאפ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא

 -ַאב ךיז .ןטירטפיוא עלעודווידניא

 :ןסעיּפ-ףעטרַא עלַא ןיא טקילייט

 יד ןופ ענייא -- ?רעיוט םייב , ןיא

 -- "ןיוװטָאב ילתפנ, ; ךעלדיימ-ףיוה

 -ניז-עפַאק ןוא ןירעפיוקרַאפ סגנוטייצ

 -שטינַאפ -- "ןטַארקָאטסיר, ; ןירעג

 ּפמָאט -- ?ּפָאקרעּפוק םישזד ;עק

 -קעפע דנואס ךיוא (לדיימ-רעגענ  ַא)

 ;קירבַאפ-טָאטש ןיא סָאב ןופ ןט

 שיור ןיא , ;?גניא ַא--"ןטנַאיליבר,

 :ךעלגניא ייוצ -- ?ןענישַאמ ןופ
 ;רעצוּפ-ךיש ,ינָאט ןוא עקמעס

 -עגפיוא ;אדליה -- ?שינעקירט,

 -על שריה , ; קיזומ רעד ףיוא טסַאּפ

 -- "געטריפ , ;?גניא ַא -- ?טרעק

 - טנערב ּפעטס, ;שטַאּפָאק עקשיומ

 -נָא ןוא טלעטשעגנייא .ץנעט יד ןיא

 -ולוב רָאנעי, ;גנַאזעג ןטימ טריפעג

 .עקרעכַאנז יד ,ַאװָאנובַאז--"וועשט

 -עגוצ .(ַאנינָאטנַא זייוונטייצ ךיוא)

 רעד ףיוא טסַאּפעגפיױא ןוא טסַאּפ

 -- עלעמורפ "ןטורקער ;  קיזומ

 -יטסָאד , ; הכרב -- זייוונטייצ ךיוא

 "רעטינש , ; ַאסיאַאט --- ?וועיַאג

 -דרָאקער טסַאּפעגוצ .עקנַאּפעטס ---

 -- ?200,000, ;ץנעט רַאפ קיזומ

 .עקלייב

 -עג ןשידיא , ןיא : סרעטקאנייא

 -סקע  ;יאנטרָאּפ הכרב -- ?טכיר

 ;?דנייש-ענייש --- ?סעיצַאירּפָארּפ

 =ענ טינ} :לעדאהפ -  "בוט ?זמ;

 "סרעּפַאכ יד, ;עדלָאג -- טלדיפ

 םעד יסייּפ לטָאמ , ; עזייר עבָאב --

 ; לטָאמ "עקירעמַא ןיא סנזח
 .װ .א .א עלעּפָאט--"רמועב ג"ל,

 טריסישזער 1932-94 ןָאזעפ ןיא

 םעד ןיא עיצקעס עשיטאמַארד ַא

 -נייא ןַא טריפעגפיוא .בולק-ףעטרַא

 ףיוא ?קינשזַאטָאבַאס רעד , רעטקַא

 .1954 ןיא עדַאיקטרַאּפס-ןבולק רעד
 -יּפש ןופ דילגטימ -- 1926 ןיא

 .טַאר-רעל
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 ,ןעזָאר ?שרעה

 ןיא 1908 ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 ,עניטסערט עלעטעטש םעניילק םעד

 -ָאפ רעד .ןלױּפ ,קָאטסילַאיב ןבעל

 ןגָארקעג .רעטעברַא-רעטשרעב ַא רעט

 רָאי 12 וצ .גנואיצרעד עזעגילעד ַא

 ,לוש-"תוברת, ַא ןכוזַאב ןביוהעגנָא

 -ירָאי-1ּפ סלַא .ןסַאלק 7 טקידנעעג

 ןגיוצעגנירַא רע טרעוו לגניא רעק

 -ביב-םעדעמ רעשיטסידנוב רעד ןיא

 -וקעזקע רעד ןיא טגנַאלַאב ,קעטָאיל

 םעד ןופ רַאטערקעס טרעװ ,עוויט

 ךָאנ טימ רע ואוו ,ןיײַארַאפ-רעדיינש

 ןייארַאפ םעד ןופ רעדילגטימ עקינייא

 .עּפורג-ןרָאטַאמַא ןַא ןדנירג

 ןופ טברַאטש רעטָאפ ןייז ןעוו

 -עטשרעב ייב טעברַא רעקיצומש רעד

 ,ןעגנוגנידַאב עטכעלש יד ןופ ןוא ייר

 .1996 ןיא עקירעמַא ןייק רע טמוק

 ןיא ןײרַא טערט ןוא טניפעג ,טכוז

 -ףעטרַא רעטייוצ רעד ןיא 8

 ןטשרע םוצ ףיוא-טערט .עידוטס

 ילתפנ , ןופ סנעצס-ןסַאמ יד ןיא לָאמ

 םעד ןופ עסעיּפ עטייווצ יד ,"ןיוװטָאב

 עניילק ַא טליּפש .רעטאעט-ףעטרַא

 טליּפש ."ּפָאקרעּפוק םישזד , ןיא לָאר

 ןופ שיור ןיא, בעקס רעטיור רעד

 שריה, ןיא -- לקנַאי ;"ןענישַאמ

 4, ןיא -- ןַאזיטרַאּפ ַא ; "טרעקעל

 רעד , ןיא -- םָאנָארגַא רעד ; "געט

 קעשזד-רעבמָאל רעד ;"טנערב ּפעטס

 1111 ווו

 יורא ווו

 ףעטהא האי ןשצו 1111

 ןופ טיײקטצינעגערַאב
 .השורי

 רעשירַארעטיל רעד ןיא םזילַאער ןכעלרעגריבניילק

 ןייז ןיא טָאה רעטנאעט-הכולמ רעשידיא רעװקסָאמ רעד

 ,קידנעטשלופ טשינ שטנאכ ,ט"ליפעגסיוא

 .השורי-רוטלוק רעד עגונב עיצקנופ

 דָאירעּפ-יובפיוא ּע

 ערענָאיצולָאװער עקיטכיוו ַא ךָאד

 טקעטש ןפַאש ןייז ןיא עיינ סָאד ןוא ערענָאיצולָאװער סָאד סָאװרַאפ טָא

 ןלַארטַאעט ןייז ןיא רָאנ ,ןסעיּפ יד ןיא טשינ ,רַאוטרעּפער ןייז ןיא טשינ

 רעד ןיא ,גנוטלַאטשעג רעשינעצס ןייז ןיא ,"רעטקעלפער, ןשיגָאלָאעדיא

 -נעצ רעשיטילָאּפ-שיאיײדיא רעד  .רַאוטרּפער םנופ גנוטכיילַאב רעשירעליּפש

 -ַארד םנופ לקַאטקעּפס םבוצ עסעיּפ רעד ןופ רעבירַא ןצנַאגניא זיא רעט

 | פ י ו א ןרָאװעג טלעטשעג זיא ּפָארט רעד .טסנוק-ישזער רעד וצ גרוטַאמ

 יד אט ע 8 ן שיר על ט ס כו ייק -ל יש ר טא ט ט
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 רעװָאסַאלק רעד ןשיװצ ץַאזנגעק רעד

 רעשיגתאלָאעדיא רעד ןשיװצ ןוא רַאוטרעּפער-השורי םנופ טייקטצינערגַאב

 -הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ "ףוס ןזיב ןריפרעד, ןופ עיניל רעד ,עיניל

 .רעטַאעט םנופ דָאטעמ ןשירעפעש-שירעלטסניק םעד טמיטשַאב טָאה רעטַאעט

 -עווָאס רעד ןוא רַאוטרעּפער-השורי םעד ןשיװצ טסַארטנָאק רעד טָא

 םנופ דָאטעמ ןשילַארטַאעט ןרעדנוזַאב םעד טנידַאב טָאה טייקיטנייה העשיט

 .רעטַאעט-הכו"למ ןשידיא רעװקסָאמ

 ןטלַאטשעג עשיּפיט טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רַאוטרעּפער-השורי רעד

 רעטקידנערַאפ ַא ןופ םזיּפיט ,עקיטכענרעייא ןוא עקיטכענ סעיצַאוטיס ןוא

 .עיצַאמרתאפ רעלַאיצָאס רענעסָאלשעגּפָא ןוא

 טשינ ןרָאװעג טריפעגפיוא ןטלַאטשעג עקיטכענ יד טָא ןענייז ייברעד

 עלעוטקַא ןופ ןַאלּפ ןיא רָאנ ,ןעגנולעטשרָאפ עשירָאטסיה ןופ ןַאלּפ םניא

 -געמ יד ןסָאלשעגסױא הדליחתכל רעטַאעט ןרַאפ טָאה סָאד .ןלעקַאטקעּפס

 ןופ םזילפ:ער ןכעלרעגריבניילק ןטצינערגַאב ןופ געװ ןפיוא ןייג טייקכעל

 עװָאסַאלק עקיזָאד יד ןסיירפיוא םניא דָארג לייװ ,רעקיסַאלק עשידיא יד

 -ַאעט םבנופ עיצקנופ עשיגפ?לָאעדיא עיינ יד ןענַאטשַאב זיא טייקטצינערגַאב

 רעשידיא רעד טלָאװ םזילַאער ןכעלרעגריבניילק םעד ןופ ןעמַאר יד ןיא .רעט

 עשירעבָאטקָא-רַאפ עשידיא יד ןופ םענייא וצ ךעלנע ןבילבעג רעטַאעט-הכולמ

 -ץרַאװש, רעדָא "עּפורט רענליוו, עמָאקלופ רעמ שירעלטסניק ַא ,סרעטַאעט

 .?רעטַאעט

 גנַאוצ רעײנ רעשיטעווָאס רעד ןוא רפאוטרּפער םנופ טייקידהשורי יד

 יָארג םעד טריטקיד ןבָאה וויטקעלָאק רעטַאעט םנופ רַאוטרּפער-השורי םוצ

 ןעלעדנעמ ייב ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע-קסעטָארג יד טָא .דָאטעמ-קסעט

 -עגסיוא רַתֹאֹג זיב ,טלקיװטנַא רעטַאעט רעד טָאה ןעמכילע-םולש ייב ןוא

 יָארג רעקיטרַאנגײא ףרַאש ןוא רעצנַאג ַא זיב יז טריפרעד ןוא טרעטיירב

 טייקיטייזליפ ןייז טימ קסעטָארג רעשיטעסָאג רעד טָא ןוא .םעטסיס-קסעט

 יד רעטַאעט ןשידיא ןשיטעוװָאס םעד ןבעגעג טָאה םענרַאפ ןטיירב ןוא

 "יב ןוא רַאוטרעּפער-השורי םנופ ןעמַאר יד ןזײרּפשוצרעבירַא טייקכעלגעמ

 טייקטצינערגַאב עשיטסילַאנָאיצַאנ עװָאסַאלק יד סָאמ רעסיורג תצ ןיא ןעמוקוצ

 .אפוג רקעיסַא"לק עשידיא יד ןופ

 רעטַאעט רעד סָאװ ,רעטקעלפער-קסעטָארג רעקיטייצטנייה רעפרַאש רעד

 ױװ טָאה ,עסעיּפ רעד ןופ ןטלַאטשעג עקיטכענ יד ףיױא טדנעוװעג טָאה

 רעד ןוא טייקכעלקריוו-השורי ןשיוצ קירב עשירהאזוליא ןַא ןפרָאװעגרעביא

 .טייקיטנייה רעשיטעווָאס

 טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעווקסָאמ רעד
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 רעבָא ןױש טָאה רע .,טנייה ןשיטעווָאס ןרַאפ טרָאװ יינ ןייק טגָאמרַאפ

 ..ןטכענ ןרַאפ רעטכעלעג שיטעווָאס קיטנייה ַא טגָאמרַאפ

 םעד ןפַאשעג טָאה דנאטעמ-קסעטָארג רעד סָאװ ,זיא קיטכיוו סרעדנוזַאב

 .סעקספאמ עלַאיצָאס ןופ םעטיס רעד רַאפ םיור-ליּפש ןטסטיירב

 -הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םניא רַאוטרּפער-השורי םנופ ןטלַאטשעג יד

 ןופ ןטַאנָאּפסקע ,טײהנעגנַאגרַאפ עטריזילַאטסירק רעקיטש ןענייז רעטַאעט

 ןבָאה ןבעל ןיא .עיצַאמרָאפ רעללַאיצָאס רענעסָאלשעגּפָא רעטקידנערַאפ ַא

 -רעטפשעט רעד ןופ ךעלטערב יד ףױא ,טשינ גנוצעזרָאפ ןייק רעמ ןיוש ייז

 ןייק ,עיניל-גנולקיװטנַא עכעלרעניא ןייק .ץנעטסיזקע רעייז ייז ןקידנע עניב

 -ידניא ,עטערקנָאק סָאד .טשינ רעמ ןיױש ייז ןבָאה קימַאניד עכע"לרעניא

 ,רעטלַא בער .ןריולרַאּפ ןיוש ןטלַאטשעג עשינעצס עקיזָאד יד ןבפאה עלעודיוו

 ,ךַאמצָאה -- טדערעגּפָא ןיוש ןוא לרעדנעס ;קישטייוָאלָאס ןכדש רעד ,ןמינב

 טשינ ןבעל סָאװ ,ןטלַאטשעג ץלַא ןענייז --- ,ענכַאי-עבָאב יד ,סוקרַאמ ,םוקילא

 -נקריוו-ךעלקריוו עקצינייא עטמיטשַאב יװ ,ןבעל ןכעלקריוו ,יןלעודווידניא ןייק
 ךיז טימ ןלעטש ייז .סעקסַאמ עלַאיצָאס יװ ןרינָאיצקנופ ייז ,ןשטנעמ עקיד

 ןוא ,ןטלפאטשעג-רעטקַארַאכ עשירעגייטש-ךעלקריו ןייק רָאפ רעמ טשינ

 -טילַאטשעג עשינעצס ןענייז סָאד ;ןטלַאטשעג-רנַאשז ןייק טשיו וליפא

 ןוא רעגײטש-טלַא ןטסַאלּפ ןרענײמעגלַארַאפ ןוא ןריזיּפיט סָאװ ,סעמעכס

 -לוק ןוא רעלַאיצתנ:ס רענעגנַאגעגּפָא רעטקידנערַאפ ַא ןופ טירָאלָאק ןלַאיצָאס

 .עיצַאמרָאפ רעלערוט

 ןבָאה סעקסַאמ עלגטניצָאס ןופ עיניל יד ןוא דָאטעמ-קסעטָארג רעד

 רעשילַארטַאעט ןופ רוטַאטקיד רעד וצ רעטַאעט ןקידטלָאמעד םעד טריפעג

 -סנָאק עשילַארטַאעט ןייר ןופ געוו ןפיוא טריפעג םיא ןבָאה ייז .קיטסַאטנַאפ

 םנופ גנולדנַאה ןוא עיציזָאּפמָאק ,קיטַאמעט רצענַאג רעד ןופ גנוריאורט

 ,עיציזָאּפמָאק עשינעצס עקידנעטשטסבלעז ריא טָאה ישזער יד .לקַאטקעּפס

 רעד וצ טַאהעג תוכייש עּפַאנק ַא טָאה סָאװ ,עינילטטעשזוס ענעגייא ריא

 -עטי"ל םנופ ןוא גרוטַאמתארד םבנופ עניל-טעשזוס רעד וצ ןוא עיציזָאּפמָאק

 .לַאירעטַאמ ןשירַאר

 ןטסטיירב עמַאס ןדַאפ וליפא ,לקַאטקעּפס ןשיטעסָאג ןקידטלָאמעד ןרַאפ
 -רעטקַארַאכ עכעלרעניא יד טָאה ('200,000, יװ) םענרַאפ ןלַאיצָאס ןייז טול

 ןשירַארעטיל ןיא ןרתשװעג ןבעגעג זיא יז יװ ױזַא ,שזַאנָאסרעּפ םנופ עניל

 .גנוטיידַאב עּפנַאק תא רעיז טַאהעג ,טסקעט

 ןײק טשינ ןענייז .ַא .א הפשכמ יד ,ןמיוב ,ךַאמצָאה ,ועטלַא בער

 ןעגנולמַאז ןענייז ייז ,בייל ןגיא ןייק טשינ ןבָאה ,סנזעװ ענעסָאלשעגּפָא
 .סעירָאגעטַאק עלַאיצנס עצנַאג רַאפ ןלעמעג עשיּפיט ןופ

 ןט"לַאטשעג יד טָא ןופ טײקשיּפיט עשירעגייטש ,עלערוטלוק-לַאיצָאס יד

 -  רקיע רעד רָאנ ,גָאלַאיד רעייז ןיא ,גנולדנַאה רעייז ןיא ךיז טקעלּפטנַא

 ,רעשירעלַאמ רעד ךרוד ,היוועה ,שבטיר-גנַאלק ,גנוגעווַאב ,םירג רעייז ךרוד
 .גנולגנירמורַא רעוויטקורטסנָאק ןוא רעוויטַארָאקעד

 ןרַאפ טנפעעג טָאה םעטסיס-גנוטלַאטשעג עשינעצס עכעלרעסיוא יד טָא

 -יױש ןופ ןלַאװק ןעלטימ-ליּפש ןופ ןוורזער עכעלּפעשרעדמוא 'ועטַאעט
 .קיטסַאטנַאפ רעלַארטַאעט רעטמיוצעגמוא ןייז רַאפ ףָאטש-ױר ןשירעליּפש
 -ירתכ רעד ןופ "ןסױרד, ןצנַאג םנופ טּפעשעג סרעמע עלופ טימ טָאה רע
 יילרעלתא ליּפש ןיא טזָאלעג טָאה רע .עיצַאמרָאפ רע"לַאיצָאס רעקוועל
 -ץנעט ,גנַאזעג ,רעדיל עשירָאלקלתפ ,גנוגעוַאב ,טסעשז ןופ ןסקעלּפמָאק

 -מָאק עשיטַאבָארקַא ,עשילַאקיזומ ,עשימימָאטנַאּפ ,עשיטסַאלּפ ,ןסקעלּפמָאק

 .ןסקעלּפמָאק-עיצקורטסנָאק ןוא עיצַארָאקעד ,םויטסָאק ,םירג ,ןסקעלּפ

 "ףשינַאכעמָאיב , רעייז ,ןסקעלּפמָאק-ליּפש עלַא יד טָא ןופ ערוטקַאפ יד

 45 -עטשרתצפ רעד ןופ עיצדָאּפמָאק יד טמיטשַאב טנורג ןיא טָאה רוטקורטס
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 ןטירד , ןיא ןַארעטעוװ-המחלמ ןוא

 -ץנ-רעדיינש יד ןופ רענייא ;דַארַאּפ

 אקדובַאז ."ןטורקער, ןיא -- ןלעז

 רעטעברַא ןַא ; "רעטינש יד, ןיא --

 -וָאשזד דנע שטנָאּפ שטנָאה, ןיא --

 לָאצ ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ."לע

 .א ןטרעצנָאק-ייליבוי וצ סרעטקַאניײא

 -רַאפ רעד ןיא רָאי ּפ ןעוועג .וו .זַא

 ןעוועג ,ףעטרַא םעד ןופ גנוטלַאװ

 .ףעטרַא ןופ עטימָאק-ץנַאניפ רעד ןיא

 ,ןכַאפ ענעדיישרַאפ ייב טעברַאעג

 ןטעברַא קירוצ קעװַא סנטצעל זיא

 -טימ ַא זיא ,רעסערּפ-סערד ַא סלַא

 -ָאשענרעטניא ,00 לַאקָאל ןופ דילג

 -וי סרעקרָאװ טנעמרַאג סידיעל לַאנ

 .ןָאינ

 אה רעמיר

 ,1909 רַאורבעּפ ןט24 |

 ,עינרעבוג רעילָאדָאּפ ,ענסַארק ןיא

 עסיורג ןטלַאהעג רעטָאפ .עניַארקוא

 -ליגיורעּפ , ַא ןעוועג .םָארק-טינש

 ןביוהעגנָא רָאי פ וצ ?עיה

 -יירבעה רערעל ייב טַאוירּפ ןענרעל

 -נײרַא רָאי 12 וצ .שיסור ןוא שיא

 .עיזַאנמיג סָאלק ןטירד ןיא ןטָארטעג

 ןעמָארגָאּפ ןוא גירק-רעגריב בילוצ

 -רעד ןיא רעטומ יד עכלעוו ןיא)

 1920 ןיא קעװַא (ןרָאװעג טעגראה
 ןוא רעטסעװש רערעטלע ןַא

 .רחוס

 טימ

 רו ער עוו עעוע1111111111 1 111181111  1  ד



 ר
 ערע רע 1 111 1 111 11 1111 11 11 111 118 1 ף עטר ַא ר ֲא ן ע צ

 םנופ עיניל-גנו"לדנַאה יד ךיוא יװ עיניל-טעשזוס ריא טנכיײצעגנָא ןוא ,גנול
 .וָאיטקצ

 םניא טכיוועג ןשיפיצעּפס ןרעדנוזַאב ןייז טַאהעג סָאה רָאלקלָאפ רעד
 .רעטַאעט ןשידיא

 תוביס יײר ַא בילוצ -- טָאה רעטַאעט ןשירעבַאטקָא-רַאפ ןשידיא םניא

 עוויטימירּפ יד ;רעטַאעט-סקלָאפ רעד ןעמונרַאפ ץַאלּפ ןטסערג םעד --

 סנעדַאפדלָאג :ןליּפש-םירוּפ יד ןופ םילוגליג עקידרעטייוו ,ןליּפש-ןסַאמ

 קרַאטש ןענייז ןליּפש-קלפאפ עלַא יד ,תמא .װ .ַא .א סעמַארדָאלעמ-קלָאפ

 -קלָאפ עקיטפערק עטנוזעג יד .ןרָאװעג טעוװעדנושרַאפ ןוא ?טריזינַאגַאלפהב;

 סעּפורט ןוא סרעטַאעט יד ךרוד טייצ רעד טימ ןענייז ןטנעמעלע עשירָאל

 טקיטסימרַאפ ןוא טלּפירקרַאפ קרַאטש "?ןרעטש עדנעשזדנָאלב, ײלרעלַא ןופ

 רעטַאעט-הכולמ םעד סָאװ ,השורירעטַאעט עשידיא יד זיא ךָאד .ןרָאװעג

 -ןסַאמ ַא ןופ השורי ַא טנורג ןיא ןעװעג ,ןענעשרי וצ ןעמוקעגסיוא זיא
 ןטנעמעלע-רעטַאעט עשירָאלקלָאפ עט"למַאזעגנָא ליפ טימ רעטַאעט

 ןופ אפוג רַאוטרעּפער-השורי רעד סָאװ ,טקַאפ רעד וצ ךָאנ טמוק סע

 .תורצוא-רָאלקלָאפ טימ ןדתלעגנָא ןעוועג ךױא זיא רעקיספאלק עשידיא יד
 ןופ ייס רעטליפ ןוא שרוי רעשיטעווָאס רעד יװ ,רעטַאעט-הכולמ רעד

 רעד ןופ -- ץלַא רַאפ רעירפ ןוא השוריײרעקיסַאלק רעשירַארעטיל רעד

 ןלַאװק עקידלדורּפש יד ןופ ןּפעש טזומעג טָאה ,השורי-רעטַאעט רעשידיא

 יו ןעמונעגרעביא יײז טָאה רע זַא ,טשינ רעבָא טסייה סָאד .רָאלקלָאפ םנופ

 .ןעיײג ןוא ןעייטש ייז

 ןריזירַאטנעװניא טושּפ טנָאקעג טשינ טָאה רעטַאעט רעשיטעווָאס רעד

 -רעביא שיטירק ,ןּפיזכרוד טוג טזומעג יז טָאהד רע ,השורי עשירָאלקלָאפ יד
 רעטַאעט-הכולמ רעד טָאה השורי-רעטַאעט רעד ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא .ןעמענ

 -לטימ ײלרעלַא ןופ יז ?ןקיניירסױא רעביז, ןופ עיצקנופ יד טריפעגסיוא
 ןפיא דתארג ןוא .ןטנמעלע-"דיא-עלעטניּפ, ןוא עזעיגילער ,עכעלרעטילא

 -לַאהעגסױא ןוא רעפיט רעטַאעט-הכולמ רעד טָאה טיבעג ןשילַארטַאעט-ןייר

 יד "ףוס ןזיב טריפרעד, ,השורי רעשירַארעטיל ןופ טרּפ ןיא יװ ,רענעט
 .עיניל-גנוקינייר

 -ַאּפ עשילַאקיזמ יד טליפעגסיוא ָאד טָאה עיצקנופ-רעטליפ עסיורג ַא

 ַאזַא טלָאמעד טָאה רעכלעװ ,קסעטָארג רעשילַאקיזומ רעד ןוא עידָאר

 .רעטַאעט םנופ לקַאטקעּפס םניא ןעמונרַאפ טרָא ןעזעגנָא

 ןציילפרַאפ וצ טײקכעלגעמ ַא רעטַאעט-הכולמ םעד ןבעגעג טָאה סָאד

 שינעצס ןוא עכייר-קורדסיוא ,עשימנצניד עגנעמ ַא טימ ןעגנולעטשרָאפ יד

 -קלָאפ :גנַאג ןיא ןרָאװעג ןזָאלעג זיא סע .ןרָאטקַאפ-יּפש עלופטקעפע

 ףסקעלּפמָאק עשירעמזעלק .,עשינחדב .,עשיטנַאידעמהאק-ןסַאג ,עשירע"שיּפש

 .קיומ עשירָאלקלָאפ ןוא ץנעט עשירָאלקלָאפ ,גנַאזעג-סקלָאפ ,רעדיל-קלָאפ

 ,רָאמוה-ק"לָאפ ,ןטלַאטשעג עשידַאנָאפוב ,גנעג עשיטַאמַארדָאלעמ עכעלמיטסקלָאפ
 -רַאפרעגייטש רעטנוב ןופ ,טירָאלָאק ןלַאיצָאס ןפרַאש ןופ םָארטש ַא --

 עטצלעמשעגרעביא יד .דיירפךסַאמ רעקידנזױרב רעטנוזעג ןופ ,טייקיב

 -עגנָא ןבָאה ,ןטפַאשנדײל עלַאיצָאס טימ עטקיטעזעגנָא ,ןטסת:לּפ-רתשאלקלָאפ

 עלַאיצָאס עטרעווילגרַאפ-ךעלרעניא יד םורַא ערעפסָאמטַא עשינעצס יד טייקג

 -בלַאה ןוא "עשיאייומ, בלַאה יד ןיא ץזָאלבעגנײרַא טָאה סָאד .סעקסַאמ

 ןַא ,טײקידעבעל ןופ םעטָא ןסייה ןטלַאטשעג עשידַאנָאפוב עשיסטַאטנַאפ

 ..טייקכעלקריו רעשימַאניד ןופ ןערב ןשירָאזוליא

 ןופ ,ןרינַאמ-ליּפש יד ןופ טייקפרַאש עטלוב .,ןעגנולדנתזה עטקידנערַאפ

 -קיזומ ןוא-גנַאזעג עשירוטקורטס יד ;ןטסַארטנָאק יד ןופ ןוא סעיצַאוטיס יד

 טָאה -- עמַארדָאלעמ רעד ןופ ןטפַאשנגייא-טנורג עלַאמרָאפ -- ןטנעמעלע

 ןופ ,הדשורי רעשילַארטַאעט רעשידיא רעד ןופ ןעמונעגרעביא רעטַאעט רעד
 עוווורורריררררר רוט רר רוט טרטט ר

 טדידר רטיווא ייווא
 מא ןייק רעדירב ערעגניא ןוצ

 .רעטָאפ םוצ עק

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא

 ַא ןיא ןטעברַא ןָא טביוה .1

 רעטעּפש ,שעוו-רעטנוא ןופ ּפַאש

 -ןעמַאד ייב ךיוא ,ןעמויטסָאק ייב

 ןיא דולגטימ ַא טרעוו .רעדיילק
 לַאקָאל ןָאינוי םרעכַאמסערד רעד
 ג ַא ןיא טעּברַאעג רעטעּפש 2

 קיטאב ייב עידוטס

 זייוודניק ךָאנ טָאה רעמיר עבויל

 .רעטַאעט וצ ןעגנוניינ ןזיױוװעגסיױרַא

 רעדניק ערעדנַא טימ ןליּפש טגעלפ

 ןוא שיסור ןיא ןסעיּפ-רעדניק ןיא

 טערט ראי ףלעווצ וצ .שיאיירבעה

 -עה ןיא) דילדָאלַאס ַא ןיא ףיוא יז
 יז טליפש רָאי 14 וצ  .(שיאיירב

 רעד ןופ עלָאר יד עיזַאנמיג ןיא

 ."רעב רעד, סווָאכעשט ןיא הנמלא

 ,(1920) עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא
 -ימע רעשידיא ַא טימ

 ןעּפרעװטנַא ןיא

 -עגסיורַא ךיוא זיא יז .(עינל

 ַא ייב ןירעגניז סלַא ןטרָאד
 וינ ןיא .ןטנַארגימע רַאפ

 ןטָארטעגנײרַא ,1923 ןיא

 -עט "טפַאשלעזעג-רוטלוק , רעד ןיא

 -קעיד רעד רעטנוא ,עידוטס:רעטַא

 טקילײטַאב .ןיקלע ?לדנעמ ןופ עיצ

 -סנַא ןיא ןירעצנעט יד יד סלַא ךיז

 יד סלַא ןוא ?טכַאנ ןוא גָאט , םיק
 -פיוא ,"טיורב , סיקסניּפ ןיא הלכ

 ."רעטַאעט רעזדנוא , | טריפעג

 -ַאעט רעזדנוא , ןופ סױרַא טערט

 ןויטָאמ עלעיּפיצנירּפ בילוצ "רעט
 רעד ןיא 1929 ןיא ןיירַא טייג ןוא

 ,עידוטס רעשיטַאמַארד טייהיירפ

 עצנַאג יד טביילב יז רעכלעוו טימ
 ןיא ןיירַא ךָאנרעד טייג ןוא טייצ

 ןופ וויטקעלָאק-רעליּפש ןטשרע םעד

 ןיא טקליײטַאב ךיז .ףעטרַא םעד

 ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא 6

 ןיא רעטעּפש ,"ןקָאז , סמבילע-םולש
 טכַאמ ."סטנעשזדעּפ , ענעדיישרַאפ
 1928 ןיא טירטפיוא ןטשרע .םעד

 -ריפ יד --- עלָאר רעקיטכיוו ַא ןיא
 סנאמייטש שונייב ןיא -- ןיטש

 עטשרע ספעטרַא םעד ,"רעיוט םייב,

 .עסעיּפ

 ופ

 עזייר ַא ףיוא 1929 ןיא טרָאפ

 ערד
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 ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא

 ןקיטרָאד םעד טרידוטש
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 ןופ

 טָאה יז ואוו

 .רעטַאעט

 ןטָארטעגפיוא ןיא זיא

 ןיא סעשוד עלָאר רעד ןיא

 .ש ןופ "?ּפָאקרעּפוק םישזד,

 -עמ ַא טליּפשעג 1991 ןיא ,רעניד

 -ירב, סעקרָאיװעוװו ןיא עלָאר-רענ

 טלָאמעד טניז טָאה ןוא ,"ןטנַאיל

 ןלָאר עקיטכיוו טימ טקילײטַאב ךיז

 ןופ ןעננוריפפיוא עלַא טעמכ ןיא

 .ףעטרַא םעד

 ויטקַא ךיז םעד ץוח ַא טָאה יז

 ,ןטנוװֶא םכילע-םולש ןיא טקילײטַאב

 סַאמ ,סויווער ,סרעטקַאניײא

 ניא ןיא ךיוא ןוא סעיצַאט

 .ןטירטפיוא עלעוד

 רעד תעשב ןירָאטיזיוװקער ןעוועג

 שטנָאּפ ,שטנָאה, גנוריפפיוא

 ;?200,000, ןוא ,"לעוָאשזד דנע

 ײֿפש םעד ןיא דילנטימ ַא ןעוועג

 ןופ ןירַאקעטַאילביב ןוא ,טַאד-רעּכ

 .קעטָאילביב-ףעטרַא רעד

 ןופ
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 -שיגָאלָאעדיא ,ןטפַאשנגיײא עקיז:ד יד ,ייז טָאה רע ,עמַארדָאלעמ-קלָאפ רעד
 .ןצלָאמשעגרעביא ןוא טרעטיילעג שירעלטסניק

 ןעוועג טלָאמעד זיא טייקידעבעל ןוא טײקשימַאניד עשירָאז"ליא יד טָא
 ,רעטפשעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ ןטפַאשנגייא-טנורג יד ןופ ענייא
 טימ ןעגנולעטשרָאפ סדלָאכרעימ ןופ דיישרעטנוא שםביא ןבָאה עכלעװ

 ךיז טָאה ןטלַאטשעג-עקסַאמ ןופ רעייוונָאק סדלָאכרעײמ .סעקסַאמ עלַאיצָאס
 םעד טָא ןופ ןעמַאר יד רעסיא .לבריועג ?ןשימעכָאיב, ַא ןיא טיירדעג
 טמעטָאעג טָאה גנולעטשרָאפ סדלָאכרעײמ .םיר רעטלַאק ַא זיא לבריוועג

 טשינ רעבָא ,רָאטַאליטנעװ ןשירטקעלע ןסיורג ַא ןופ טפול רעליק רעד טימ
 -עסָאג, עמערַאװ ,עכעלשטנעמ יד ..ןעגנול עכעלשטנעמ ןופ םעטָא ןטימ
 ןקיכליה ןכרוד ,טײקלענָאיצָאמע רעשירָא"לקלָאפ ךרוד ערעפסָאמטַא *עשיט
 -ַאב טתאה רעטַאעט רעד סָאװ ,טנעמעלע עלפצ יד -- ,רעטכעלעגרסַאמ
 ייַב ןבָאה -- .,רוטלוק רעלַארטַאעט רערעטלע רעד ןופ השוריב ןעמוק

 .טלעפעג ןדלָאכרעיײמ

 וצ זיא ,'תועסמ , ןוא ?ןירעכַאמ-ףושיכ, רעד ןיא יו ,2200,000, ןיא

 ,ץלַא ןופ ןעמונעג טנַאה רעטיירב ַא טימ טָאה רעטַאעט רעד יװַא יװ ,ןעז

 ןצנַאג םוצ ךיא רָאנ ,עמעט רעד וצ זױלב טשינ תוכייש ַא טָאה סָאװ

 רעשידיא רעװקסָאמ רעד .רוטלוק-השורי רעצנַאג רעד וצ ,ןבעל ןקילַאמַא
 ןופ ןוורעזער-השורי עכייר עלַא ןופ ףליה רעד טימ טָאה רעטַאעט-הכולמ

 רעבָא ,ןטלַאטשעג-סעקסַאמ עשיּפיט ייר עצנַאג ַא ןפפנשעג ןעלטימ-ליּפש

 -עגּפָא עצנַאג ע"לעודיווידניא ןייק רָאפ טשינ ךיז טימ טלעטש ייז ןופ ענייק

 ןפירגַאב עטריזילַארטַאעט רָאפ ךיז טימ ןלעטש יײז :;טלַאטשעג ענעסָאלש

 ,"/טנערב פעטס רעד , סעקראיוועוו .א ופ טקַא רעטירד

 ףָארַאטַא לָאז .מ סעיצַארָאקעד ,רעדיינש אנעב ישזער
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 סָאד .װ .ַא .א טײקשנעכַאיעבָאב ןופ ,םזילדנעמ-םחנמ ןופ ןשזרַאש רעדאש

 -סיה רעייז ןיא סעירָאגעטַאק עלַאיצָאס ןופ ןטלַאטשעג עכלערעסיוא ןענייז

 -קעּפס סרעטַאעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םעד .טייקיטרַאליפ רעשירָאט

 רעייוונָאק תצ טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה הדשורי-רעקיסַאלק רעד ןופ לקַאט
 -פיוא ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזיװָארּפמיא ןופ ןַאטנָאפ ַא ,סעקסַאמ עשיּפיט ןופ

 .שזַאזייּפ ןלַאיצָאס ןופ עמַארָאנַאּפ עסיורג ַא טקעדעג

 רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעװקסָאמ רעד זיא ןתמא רעד ןיא שטָאכ ןוא

 ןדלָאכרעימ ייב יװ ,טתנה ָאד) 'טייקשיאיכיטס, ןופ ןעװעג טייו רעייז

 "טייקידנעװטיונ ןופ ךייר ,, ןקיזָאד םניא ,רוטיטרַאּפישזער יד טקיטלעװעג

 ,(ןרָאװעג ?טרינַאלּפ , סיוארָאפ ןגיוא ןטימ ?לטניּפ רעשירָאיטקַא רעדיווטעי זיא
 -פיוא ןַא טכַאמעג קידנעטש רעױשוצ ןפיוא ןעלקפאטקעּפס ענייז ןבָאה ךָאה

 .סעיצַאזיוָארּפמיא ןופ קורדנייא ןקידנשירפ
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 -עד זיא דָאטעמ-"טעסָאג, רעד בױא

 ןעװעג טשינ ךיוא רעבָא רע זיא ,רעשיטסילַאער ןייק ןעוועג טשינ טללָאמ

 טריאורטסנָאקער טשינ טָאה רע .דָאטעמ-עיצַאזיליטס רעשיטעטסע-ייר ןייק

 רעד טימ רעבָא טריזיליטס טפ:ה רע ,ליטס עשירָאטסיה ןייק ,עטלַא ןייק

 רעלַאיצָאס רעקילָאמַא ןוא רעגײטש-טלַא ,"ןלָאברעּפיה-קסעטָארג, ןופ ףליה

 .טייקכעלקריוו

 -קַארַאכ רָאג ןיב טכיזניה רעטמיטשַאב ַא ןיא זיא ליטס:לַאגַאש רעד

 ,רעטפאעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ דָאטעמ ןצנַאג ןרַאפ שיטסירעט

 ךיוא ךָאד טײטשַאב ײרעלַאמ רעד ןיא עיניל-לַאגַאש רעד ןופ טרַאנגיײא יד

 -ַאש עקיטפַאהדנַאטש-טינ ענרעָאמ עשימַאניד עמַאס יד ןרָאּפפיונוצ םניא

 -עגּפָאטטרעװילגרפאפ ,רעוויטַאװרעסנָאק עמַאס רעד טימ עיניל-טפול עשילַאג

 ןצנַאגניא ָאד טגיל טקנוּפרעװש רעד .טלַאטשעג רעקוועלירתכ רעטללעטש

 :א ראה האש

 -וג רעוועיק ,עלימס ןיא ןריובעג

 -עגנָא רָאי 9 וצ .1908 ןיא ,עינרעב
 רָאי 7 וצ ,רדה ןיא ןענרעל ןּבױה

 -יילק ןוא עלימס ןרעטלע יד ןזָאלרַאפ

 -סאנירעטַאקעי ןייק רעבירא ךיז ןב

 ןיא ןּבענעגנײרַא טרעוו רע ואוו ,ווַאל

 .הרות-דומלת ַא

 תההתו סו הוא ר יבא ראי ןוא עיצַאטערּפרעטניא רעשירעלַאמ-שירעלטסניק רעד ןיא ךעלסילשסיוא ןוא
 ןייק זַא ,ןרעטלע יד ךיז ןגייצרעביא .טלַאטשעג רעטרעדלישעג-ויטקעיבָא רעד ןיא טשינ ןפוא-םושב

 טינ ןיוש רע טעװ קידצ רעסיורג
 -נירַא םיא ייז ןסילשַאב ,ןסקַאװסיױא
 ש רעשיסור ַא ןיא ןענרעק ןבעגוצ
 טינ בוא זַא סו עפָאה רעד טימ
 רעשיסור , ַא שטָאכ זיא ,קידצ ןייק

 זיא רַאוטרּפער-השורי םנופ ןעגנולעטשרפצפ סרעטַאעט םבכניא ךיוא
 ,עטקידנערַאפ ןוא עקיטרַאפ יד ןופ גנורָאּפפיונוצ יד שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג
 עיצַאמרָאפ רעלַאיצָאס רענעגנַאגרַאפ ַא ןופ ןטלַאטשעג עטלעטשעגּפָא ןיוש
 ןופ עיניליקסעטָארג רעקיטנייה ןוא רעקיאורמוא רעקידנרירבױו רעד טימ
 .עיצַאטערּפרעטניא רעשינעצס רעשילַארטַאעט רעד

 ."רעטנרעלענ
 טקנוּפרעװש רעד זיא ןרָאיטקַא עשיטעסָאג יד ןופ ליּפש רעד ןיא ךיוא

 -עג , ַא ןרעו וצ סא א רעכָא
 -יוש םיא טריסערעטניא "רעטנרעל ,טרעדלישעג טרעוו סָאװ ,טלַאטשעג רעוויטקעיבָא רעד ןיא טשינ ןגעלעג

 וש שיפ שה ועשנ רע

 : : רעשירפאיטקפאג רעד ןיא ,טליּפשעג טרעװ יז וו י
 גלָאפרעד טימ ףיוא טערט .ליּפש : | לא } : 2 5 םעד וי וי
 .גנוריטנעמָאק

 ךיז ןסיג ןַאמניטש ,ָאלדיש ,רענטרעג ,םױבטָאה ,ןיקסוז ,סלעָאכימ

 .ןלַיּפש יײז סָאװ ,ןדלעה יד טימ ףינוצ טשינ לָאמניײק

 "רעביא טשינ ןבעל, רעטַאעט ןשהכולמ רעװקסָאמ םנופ ןרָאיטקַא יד

 -סַאמ עלַאיצָאס וצ ךייש טשינ טּפױהרעביא זיא סָאד) ןדלעה ערעיײז טימ

 ןריטנעמָאק .,ייז רעביא ןעייטש יז רָאנ ,טשינ יז ןרעּפרעקרַאפ יז .(סעק

 -קסעטָארג ענעגייא עי טימ ייז ןטייברַאפ ןוא ייז ןופ ּפֶא ךיז ןסױטש

 ןכירטש עמַאזנימעג עכעלטנזעוו ןַארַאפ ךיוא ןענייז סיועג .ןעגנונעכייצ

 יד ןשיװצ ןוא ןעלעדנעמ רעדָא םכילע-םולש ןופ ןטלַאטשעג יד ןשיװצ

 טקעטש רקיע רעד רעבָא .ןעלקַאטקעּפס יד ןיא ןטלַאטשעג עקיזתצד

 יי עסעיּפ יד ליפיו ףיא ,םעד ןיא ןטקנוּפ עמַאזניימעג יד ןיא טשינ

 ,גנוריטנעמָאק רעשירָאיטקַא רעד ןיא רָאנ ,ףיונוצ ךיז ןעייג לקפצטקעּפס

 .רעדנַאנַאפ ךיז ןעייג ייז ליפיוו ףיוא ,םעד ןיא ,לעמעג-קסעטָארג רעייז ןיא

 רעשינעצס רעקידנסױטשּפָא ךיז ,רעקידנעקיײלּפָא רעײנ רעד ךרוד רָאנ לייוו

 טריפ לוש ענעי סָאװ

 וצ ךיז ייב טסילשַאב רע ןוא ףיוא

 ."וָאלַאשטַאק רעטייווצ ַא, ןרעוו

 יד טָא ןופ ןטימניא ,רָאי 19 וצ

 -לע ענייז ןסילשַאב ,ענייז תומולח

 עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןרעט

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא

 נעדיישרַאפ ןָאטעג טָאה .3

 א : ַא ןעועג סנטצעל ןוא ,טעברַא
 עג-טכורפ ַא ןיא רעטלעטשעגנָא טי-זלרורת ןיא  רטוולטזיושטיר

 זײ

 -נענרעל ןוא גָאטייב קידנטעברַא

 רוט ר
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 -נגעלעג רע טכוז ,טכַאנייב ךיז קיד

 ךיז טסילש .רעטַאעט ןליּפש וצ טייה

 טקילײטַאב רע ואוו ,בולק ַא ןיא ןָא

 עשירָאטַאמַא עקינייא ןיא ךיז

 ויא דאו
 "לוקסייַאה, ןטירד ם 5 ןפ

 ןליּפש וצ טייהנגעלעג ַא רע טגירק

 .רעטַאעט ןיא ןצרַאװש

 גנורירַאב רעטנעָאנ

 -יא יי

 רע זַא ,

 -ַאק, ַא

=: =! 

 ןיא קידנעמוק

 טע ןטימ
 ענש רעייז ךיז רע טגייצרעב

 .ןופ טייוו ,טע ,טע ךָאנ זיא

 ןביוהנֶָא רע טסילשַאב ,"ווָאלַאשט

 .רעטַאעט ןופ תיב-ףלַא םעד ןופ

 ןיא ןיירַא רע טערט 1929 ןיא

 ןופ טריאודַארג .עידוטס-ףעטרַא רעד

 ןיא רעבירַא טייג ןוא עידוטס רעד

 -ַאב ,וויטקעלָאק-רלעיּפש ףעטרַא םעד

 -פיוא רעדעי טעמכ ןיא ךיז טקיליײיט

 .ןלָאר-רעטקַארַאכ ןיא גנוריפ

 יפחהמ ןאמרשדינש

 ,עקנעמַאק ןיא 3 ןיִג א ןריובעג

 -עג .רעילָאטס ַא ,רעטָאפ .עניַארקוא

 ןטַאוװירּפ ַא ייב ,רדח ַא ןיא טנרעל
 שיסור .שידיא ןוא טנרעלעג רערעל

 ץרּפ ןיא ןטָארטעגפיוא רָאי ןצכעז וצ

 .לדנעמ סלַא "הלבנ יד , סנייבשריה

 1111 ר ר 1 1 1 1111 11 111 1111 111 1111 1111 1111 1111 ר

 דור יי=

 = עקנעמַאק טזָאלרַאפ 1916 ןיא
 = דַארַאסעב ,עקָארָאפ ןייק טרָאפ ןוא

 ,ֿועוואוערוואעאטאעטעטטו ער רו
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 ףעטרַא רָאי רער רער ווו 1111 111 11 ןעצ

 ןופ עיצקנופ עשיטעווָאס ןייז טליפעגסיוא רעטַאעט רעד טָאה טלַאטשעג

 .השורי-רוטלוק עלַארטַאעט ןוא עזַאושזרוב יד ?ןקיניײרּפָא רעביוז,

 ,עקסַאמ רעלַאיצָאס רעד ןשיװצ ןוא רָאיטקַא ןשיווצ שינעט"לעהרַאפ יד

 -רָאפ רעצנַאג רעד ןשיװצ יו ,עקיבלעז יד ךרעב זיא ,טליּפש רע עכלעוו
 .עסעיּפ רעד ןוא גנולעטש

 טשינ ןעגנולעג זיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םעד ליפיוו ףיוא

 סעיציזָאּפ עשיגָאלָאעדיא עסיוועג ןענעקײלוצּפָא ךױא רתאנ ,ןּפעש וצ רָאנ

 ףיוא ,טקנוּפדנַאטש ןשיטעוָאס ַא ןופ ןעמכילע-םולש ,ןעלעדנעמ ןופ

 רעד ןופ רעטַאעט ַא ,שיטעוװוָאס-ײנ ןעוװעג רעטַאעט רעד ןזיא ליפיוזא
 .עיצולָאװער-רעבָאטקָא

 ןוא טולָאסבַא טָאה רעטַאעט רעד זַא ,טשינ ןפוא-םבושב טײטַאב סָאד

 -ָאיצולָאװער ַא ףיוא ןצנַאגניא קיטקַארּפ רעשירעפעש ןייז ןיא קינילדָארג

 ףעמכילע-םולש ןוא ןעלעדנעמ ןופ השורי יד טעברַאעגרעביא ןפוא ןרענ

 ןע"לעדנעמ ןופ ןסױטשעגּפָא ןוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה רעטַאעט רעד

 שיגָאלָאעדיא זיא רעטַאעט רעד ואוװו ,םוטעמוא רעב: .ןעמכילע-םולש ןוא

 ,טרָאד ,םיא טימ יװ ,ןעמכילע-םולש ןגעק רעמ רע זיא א ,טפרַאשרַאפ

 זיא טרָאד ,קידלקַאװ ,ןזָאלעגּפָא שיגָאלָאעדיא זיא לקַאטקעּפס רעד ואוו

 .קידמכילע-םולש ןוא שילעדנעמ רעמ רע

 ןופ ךיז ןסױטשּפָא ןוא ךיז ןרַאּפשנָא ןופ עניל רעד ףױא עקפאט טָא

 ױו טקופ ,ןשטילגסיוא ,ןלַאפכרוד עלַא ןגיל ןעמכילע-םולש ןוא ןעלעדנעמ

 .דָאירעּפ ןטשרע ןייז ןיא רעטַאעט םנופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ?רונוחצינ יד

 -ַארטַאעט ןייז ןפַאשעג טָאה רעטַאעט-הכו"למ רעשידיא רעװקסָאמ רעד

 -ַאעט רעשידיא רעטלַא רעד ןופ ןדָאב םעד ףיוא רָאנ טשינ םעטסיס

 רעשידיא-טינ רענײמעגלַא רעד ןופ ףליה רעד טימ ךױא רהאנ

 רעד ןופ טָאה רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעװקסָאמ רעד

 יד ןופ ןטנעמעלע ןעמונעגרעביא ?עטרַאללעד אידעמָאק, רעשינעילַאטיא

 ןשיזיוצנַארפ םנופ ;ןטלַאטשעג עשירַאנָאפוב ןוא סעקסנאמ 0

 -ענַאּפַאי טלַא םםנופ ,סרַאפ ןטגַאװעג ןטסיירד ןופ ןטנעמעלע -- רעטַאעט

 רעסיורג ןייז טימ ,טסעשז ןשיטסַאלּפ ןכעלגנידַאב םעד -- רעטַאעט ןשיז

 -עלע ָאניק-דואווילָאה רענַאקירעמַא ןופ וליפא ןוא ; טייקיאייפ-םענפיוא

 -שיטסצבָארקַא םעד סרעדנוזַאב) קסעטָארג-םליפ ןשינילּפַאשט ןופ ןטנעמ

 עלַא ןופ ןטנעמעלע ךס ַא רעיז ןבילקעגּפָא טָאה רע .(םזימָאק ןשירי"ל

 רעד .רעטַאעט ןשירעבפ:טקָא-רַאפ ןקידרעירפ םנופ ןעגנוגעווַאב עשירָאטַאװָאנ

 -ַאנ ןטנעמעלע עלַא עקיזָאד יד טָאה רעטַאעט-הדכולמ רעשידיא רעװקסָאמ

 רעד ךרוד ןעמוקַאב ייז טָאה רע .ןעמונעגרעביא טקעריד טשינ ,ךעלריט

 -ַאעט-טדרַאהנַייר) סרעטפשעט עשיאייּפָארײא ענעדיישרַאפ ןופ גנולטימרַאפ
 -עגּפָא ןענייז ןטנעמעלע עלַא עקיזתאד יד ואו סרעטַאעט עשיסור ןוא ,(רעט

 .ןרָאװעג טעברַאעגרעביא ןוא טפיילש

 -יטעטניס ,טרילימיסַא שירעפעש ןטנעמעלע עלַא עקיזָאד יד טָאה רע

 רעלַארטַאעט רעשידיא רעד ןופ ןטנעמעלע עקיאייפ-נבעל עלַא יד טימ טריז
 .השורי-רוט"לוק

 רעשידיא רעווקספנמ רעד יװ ,בַאטשסַאמ גבוזַא ןיא ןדנעוװנָא סָאד ךיוא

 רוטלוק עלַארטַאעט עשידיא-טינ ענײמעגלַא ,ןָאטעג סע טָאה רעטַאעט-הכולמ
 ןרָאװעג ךעלגעמ זיא סָאד .טייקילעפוצ ןייק טשינ ןוא "סנ, ןײק טשינ זיא

 .עיצולָאװער-רעכָאטקָא רעד ךָאנ טשרע

 רעשידיא רעד ןופ טיײקטצינערגַאב עשיגָאלָאעדיא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד

 -גנורילָאזיא ןוא גנוגלָאפרַאפ עשיטימעסיטנַא יד ןוא רוטלוק רעזַאושזרוב

 עשידיא יד טדמערפעגּפָא ,טלײטעגּפָא קרַאטש טָאה םזירַאצ םנופ קיטיל;צּפ

 ךיז טָאה רוטלוק

 ששיל
 ע=

 ,השורי-רעט

 עי

 עג עשידיא יד .רעשידיא-טינ רעד ןופ הביבס-רוטלוק -ר
 ןיא טָאה ןוא ,ָאטעג רעלערוטלוק ריא ןיא ,ןטפַאז ענעגייא עריא ןיא טכָאק
 ןופ קיטקַארּפ עשירעפעש יד טדנעוװרַאפ סָאמ רעטצינערגפאב רעײז ַא



 ןעצ

 סָאװ ,עיצו"לָאװער-רעבָאטקָא יד טשרע .רוטלוק-טסנוק רענײמעגלַא רעד
 ןבעגעג טָאה ,טנָאזרָאה ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטיירב םעד טכַארבעג טָאה
 עניײמעגלַא יד ןדנעוורַאפ וצ טיירב ױזַא רעטַאעט םעד טייקכעלגעמ יד
 .גנורַאפרעד עשירעפעש

 -הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנוזפ םעטסיס עטריניבמָאק עשיטעטניס יד
 עקיטרַאליּפ ןוא ןרָאטקַאפ-ליּפש עסַאמ ַא ףױא טיױבעג זיא סָאװ ,רעטַאעט
 -עּפס ןסיורג םעד טגנידַאב טָאה ,ןסקעלּפמָאק-ליּפש עקיטנעמעלע-ןדיישרפבצפ
 רעד טָאה ָאד .ןַאלּפליּפש םניא לבמַאסנַא ןצנַאג םנופ טכיװעג ןשיפיצ
 רעד רקיע רעד ןרעװ ןוא טנַאהרעבױא יד ןבָאה טנָאקעג טשינ *רַאטס,
 -ףוס רָאיטקַא רעקיאייפ עמַאס רעד ןיא ָאד לייו .לקַאטקעּפס םנופ רעטנעצ
 טייק רעצנַאג רעד ןיא גניר ַא יװ ,לייט ַא יו רעמ טשינ טרָאפ ףוס-לכ
 ןוא ןטנעמעלע ערעדנפ: ךס ַא רעיײז ןופ טײטשַאב סָאװ ,לקַאטקעּפס ןופ
 .ןרָאטקַאפ-ליּפש

 זיא טנַאלַאט ,טיקכעלנעזרעּפ עשירָאיטקַא יד זא ,טשינ טסייה סָאד
 רָאיטקַא רענלצנייא רעד זַא ,רָאנ טײטַאב סָאד .קיטכיו טשינ ןצנַאגניא נד
 טימ עניב עצנַאג יד טלדנַאװרַאפ סָאװ ,ןָאמעגעה רעד ןעװעג טשינ ָאד זיא
 ןעװעג רעבָא זיא רע :;ךיז רַאפ םיור-ליּפש ַא ןיא ןטובירטַא עריא עלעש
 .לקַאטקעּפס םניא טפַארק עקידנריפ ַא

 ןשידיא רעװקסָאמ םנופ דָאירעּפײלב םנופ ןע"לקַאטקעּפס עלַא יד טָא
 -רעד רעזדנוא רַאפ טרעװ ןלופטיטַאב ַא טַאהעג ןבָאה רעטַאעט-הכולמ
 .טיײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ שינעטנעק

 -רָאפ רעלַאיצָאס רעקידרעירפ רעד ןגעװ ןפירגַאב ערעזדנוא ןבָאה ייז

 ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ טקינײרעגּפָא סת:מ רעשּפיה ַא ןיא עיצַאמ

 ןטלַאטשעג עשירעלטסניק עלַא ןופ ןבָאה ייז .ןעגנולּפירקרַאפ עזַאושזרוב

 עלַאיצתאס יד טלליטעגסיוא ןוא טקעדעגפיוא השורי-רעקיסַאלק רעזדנוא ןופ
 רָאג ןיא רעבָא ,קידנעטשלופ טשינ ןבָאה ייז .ךות-ןסַאלק רעייז ,ןטנעמָאמ

 -ַאבןסַאלק םנופ ןעמַאר עשיגָאלָאעדיא יד ןסירעגפיוא סָאמ רעסירג ַא

 ץוחד ַא .רעקיסַאלק עשידיא יד ןופ םזילַאער ןכעלרעגריבניילק ןטצינערג

 ןעלמַאזנָא ןופ טעברַא סעױרג ַא ןָאטעגּפָא רעטפג:עט רעד טָאה רעבָא םכעד

 .השורי-רוטלוק עשילַארטַאעט יד ןטעברַארעביא ןוא

 עסיורג ַא ןבילקעגּפָא טָאה רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעווקסָאמ רעד

 .השורי-רוטלוק רעד ןופ ןטנעמעלע עכעלטירשרָאפ ןוא עשיטַארקָאמעד לָאצ

 ןגעמרַאפ ןצנַאג ַא טרעטיי"לעגסיוא שירעלטסניק ןוא שיגָאלָאעדיא טָאה רע

 ןיא) ןעמטיר עוויטקעלָאק ,ןליּפשךױסַאמ ,רעדיל ,קיזומ רעשירָאלקלָאפ ןופ

 טימרעד ןוא (קימימ ,עיצַאנָאטניא ,טסעשז ,רעדליב ,גנוגעווַאב ןופ םרָאפ

 ןשידיא םנופ םרָאפ עלגטננָאיצַאנ עשיסַאלק יד לָאמ ןטשרע םוצ ןפַאשעג
 .רעטַאעט

 -ָאיצַאנ רעזפצושזרוב רעד ןעוװ ,עכָאּפע עשירעבָאטקָא-רַאפ יד אקווד

 עמָאקלופ יד ןעגנערבוצסיורַא ןעוועג קיאייפ טשינ זיא ,טקיטלעװעג טָאה םבזילַאנ

 .טרעטשעג טָאה םזילַאנָאיצַאנ רעד דָארג .רעטַאעט םנופ םרָאפ עלַאנָאיצַאנ

 עלופטולב-לַאיצַאס עשימַאניד עמַאס יד ןסױטשעגּפָא ,סנטשרע .,טָאה רע

 טָאה רשע :;רָאלקלָאפ םנופ ,רוטלוקךסַאמ רעמינָאנַא רעד ןופ ןטנעמעלע

 ףטנעמעלע-"תולג ןיא קי"לארשי, עלַאטנעמיטנעס יד ,םיוש םעד ןבילקענּפָא

 -רעבָאטקָא-רַאפ רעד טהאה ןטנעמעלע-ספאמ ןוא עשירלָאקלָאפ עלַא יד

 עיצּפעצנָאק רעשיגָאלתצעדיא רעד רַאפ טלַאהדניא יו טדנעוורַאפ רעטַאעט רעש

 -יל יד ךיוא יװ) רעטַאעט םעד טקיטסימרַאפ טָאה רע .לקַאטקעּפס טבנופ

 .קיטסימ רעזעיגילער ןוא קיטנַאמָאר רעלַאנָאיצַאנ טימ (רוטַארעט

 ןזַאושזרוב ריא ןופ רוטלוק-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ גנואיירפַאב יד

 ןופ ילבפיוא ןרַאפ טייקכעלגעמ יד ןפַאשעג טָאה טלַאהניא ןשיטסילַאנָאיצפצנ

 .רעטַאעט ןשידיא םנופ םרָאפ רעלַאנָאיצַאנ רעמָאקלופ רעד

 -נואו,; רעד ןעשעג זיא סע ױזַא יו ,עקַאט סע ךיז טרעלקרעד טימרעד

 ר
 1111 1111 111 1111 1111 111 1111 1111 111 1111 1 1111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1 1111 ר 1118 ף עטר ַא ױ ֲא

 עסעיּפ ַא ןָא טביירש רע ואוו ,עיב

 טינ טבעלרעד עכלעוו ,ןעמַארג ןיא

 .טלעוו עקיטכיל יד ןעז וצ

 -ירעמַא ןייק ןעמוקעג 1921 ןיא

 ,"סקוב-טעקַאּפ  ייב טעברַאעג ,עק

 טעברַא רעד ןופ טגָאזעגּפָא טרעוו

 רעטעברַא יד ןריזינַאנרָא ןלעװ רַאפ

 .ּפַאש םעד ןריזינאינוי ןוא

 -?לשָאס ירַארעטיל, א ןיא ןָא ךיז

 ןוא טרימַאלקעד רע ואוו ?בָאלק

 טרעוו סע .סרעטקַאנייא ןיא טליּפש

 ַא ענייז טריפענפיוא ךיוא טראד

 -לעז םנופ ."רעלדניווש יד , עמַארד

 -יל , רעד סױרַא טסקַאװ בולק ןקיב

 ,"גניר רעשיטַאמַארד רעשירַארעט

 רעריפנָא רעד טרעוו רע ןכלעוו ןופ

 רעשיטַאמַארד , רעד .רָאסישזער ןוא

 סנידרָאג לָאצ ַא ךרוד טריפ "גניר

 -מערפ רעד, ,"ףרוטמ רעד, : ןסעיּפ

 עכלעוו ןיא ,"שטנעמ רעדליוו, ,"רעד

 טרעוו רע .ןלָאר-טּפיױה יד טליּפש רע

 -ָארד, רעד ןופ ןדַאלעגנייא ךיוא

 ןריפוצפיוא ?עּפורג-םַארד רענשטיה

 רעזדנוא ןופ געט יד, סוװעיערדנַא

 ??ןבעק

 -עברַא יד ןופ גנודנירג רעד טימ

 -ַאמַארד רע טריזינַאנרָא ןבולק רעט

 -ןוַאד םעד ןיא סעיצקעס עשיט

 םעד ןיא ,בולק-רעטעברַא רענוַאט

 ,בולק - רעטעברַא רעגרובסמַאיליוו

 ךיוא טרעוו ,רָאסישזער סלַא ןָא טריפ

 -עלרַאה ןטימ ןריפוצנָא ןדַאלעגנייא

 ןשיוװצ ."בולק טוי וויסערגָארּפ , רעמ

 ךיוא רע טריפ סרעטקַאנייא ערעדנַא

 ןפיוא , :סרעטקַאנייא ייווצ ענייז ףיוא

 ."טפור טייצ יד , ןוא "געוו ןקניל

 טסילש

 ןיא ןפָאלשעגנָא ךיז 1999 ןיא

 ,עידוטס עשיטַאמַארד טייהיירפ רעד

 טָאה ,םידומיל עלַא ןעגנַאגעגכרוד

 -ַארג ןיא סרוק ַא ןעמונעגפיוא ךיוא

 םעד ןיא עיציזָאּפמָאק ןוא קיטַאמ

 .טעטיזרעווינוא - רעטעברַא ןשידיא

 סרעדיינש ָאנעב ןעוועג ,1951 ןיא

 ּפמעק םעד ןיא רָאסישזער-ספליהעג

 ."טעגיַאדעגטינ,

 ףיוא רע טריפ 1923 יַאמ ןיא

 -ןסַאמ ַַא ויטקעלָאק-ףעטרַא ןטימ

 .7 ןופ ,"ןאשזדיב-אריב , ,ליּפש

 -ַארד ןיילַא עמעֶאּפ יד טָאה ,ימלַאט

 טימ 1934 ןיא ןָא טריפ .טריזיטַאמ

 ּפמעק ןיא טעברַא רעשיטַאמַארד רעד
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 -יטסירָאמוה טביירש ,"דנַאלרעדניק,

 .סרעייפ-ּפמעק יד רַאפ

 -יוש סלַא לעודיווידניא

 ה) ףיוא

 עסיורג רעקילדנעצ

 .ןעגנומ

 ,גנוטלאוורַאפ רעד

 טַא ןיא גר-רעליּפש

 ןופ
 ןיא

 רָאטקַאדערטימ ןוא ףעטרַא םעד
 .גנוטייצ-טנַאװ

 רעטלַאװרַאפ-עניב ןעוועג
 -עלק לָאצ ַא ןופ ןוא "שינעקירט,
 -ַאב ךיז טָאה ,ןעגנוריפפיוא ערענ
 עלַא ןיא רעליּפשיוש סלַא טקיליײט
 ףעטרַא םעד ןופ ןעגנוריפפיוא
 .טסנוקניילק ןיא ייס ,ןסעיּפ ןיא ייס

 ןופ

 ןריובעג

 .ןלוּפ ,קָאט

 ץושטסבלעז |
 -ומ יד .(םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב ןיא

 רָאי סקעז וצ .עקטסידָאמ ַא רעט

 רעבירַא .רדה ןיא ןייג ןכיוהעגנָא

 רָאי ןצפופ וצ .לוש-"תוברת, ןיא

 .שיטַאמעטסיס ןענרעל טרעהעגפיוא

 -יפפיוא-רעדניק ןיא ןעמונעגלייטנָא

 -ענ ךיוא .טרימַאלקעד ןוא ןעגנור

 רעטנוא רָאכ-רעדניק ןיא ןעגנוז

 -רעב טנעגיריד ןופ גנוריפנא רעד

 וווורווו ווו
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 -עט םנופ געװ "רעשירעייגטימ , רעד
 .טקידנעעג ךיג ךיז טָאה רעטַא

 זיולב שיגָאלָאעדיא ןבעל וצ חהעטייוו ןרָאװעג ךעלגעממוא ןיוש זיא סע

 יד "ןקינײרּפָא רעבױז, ןופ עיצקנופ רעד טימ .?טקודָארּפ ןקיטייז , ןטימ
 .השורי-רוטלוק "עטקינייררעד-טינ,

 ןופ ןיײגרעביא טזומעג טָאה רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעװקסָאמ רעד

 ןרַאב"-לטיממוא םוצ ןבעל ןקיטכענ ןריזיליטס ןופ ; טייקיטייצטנייה וצ השורי
 .ןבעל ןקיטנייה ןלַאער

 ..טלעטשרַאפ געװ םעד ןײלַא רעטפאעט רעד ךיז טָאה רעבהצ ָאד

 רעכעלרעניא רעקידעבעל ריא טימ טייקכעלקריוו ערענָאיצולָאװער עיינ יד

 -ַאכ ןוא ןסעצָארּפ עקידנסקַאװנָא רדסכ ,עטקידנערַאפ-טינ טימ .,קימַאניד
 ענייק ןוא ןטלַאטשעג עשינעצס עטריסקיפ ןיק טשינ טגָארטרַאפ ןרעטקַאר

 .טלַאטשעג עקידעבעל יד טקיטש עקסַאמ עטױט יד .סעקסַאמ עללַאיצָאס

 לקַאטקעּפס םניא זומ ָאד .ןטלַאטשעג-רעטקַארַאכ קיטױנ ןענייז ָאד
 עקידנעלדנַאהד ,עקידעבעל יד ןופ עיניל-רעטקַארפגכ עכעלרעניא יד ןשרעה

 .ַאלּפישזער ןופ עיניל עשיטסַאטנַאפ עכעלריקליוו יד טשינ ןוא ןענָאזרעּפ

 ןוא טייקכעלקריױו רעד ןופ עיניליטעשזוס יד ןשרעה ןיש זומ ָאד

 יד ןופ טנעמַארעּפמעט רעד !קיטסַאטנַאפ רעטריזילַארטַאעט ועד ןופ טשינ
 .ןרָאיטקַא יד ןופ טשינ ןוא טייקכעלקריוו רעד ןיא ןשטנעמ עטליּפשעג

 ןטלַאטשעג יד רעביא "ךיז ןביוהפיוא / טשינ ןיוש ןָאק רעטַאעט רעד

 טייקכעלקריו רעד וצ ןביוהפיוא ךיז זומ רע .טייקכעלקריו רעד רעביא
 טרעװ רעטנעצ רעשיגָאלתצעדיא רעד .ןבעל-יינ סָאד ןּפַאכ זייוונכירטש ןוא

 עלַאער ןוא ןשטנעמ עלַאער .עסעיּפ רעד וצ ?לקַאטקעּפס ןופ ןגָארטעגרעביא

 עכעלריטַאנ רעייז ןבָאה ייז ,סעיצרָאּפָארּפ עלַאמרָאנ ןבָאה עיצ:אוטיס
 רעד .סעלָאברעּפיה-קסעטָארג עקיסיואכרוד ןייק טשינ ןדלוד ןוא ,סױרג

 רעד טימ ,טלַאטשעג רעד טימ ךיז ןליּפש טשינ רעמ ןיש ןָאק רָאיטקַא

 ןייז רַאפ ףָאטשױר יו יז ןצינסיוא רעדָא ריא ןופ ןסױטשּפָא ךיז ,עקסַאמ

 -סױרַא ןליּפש יז זומ רע .טלַאטשעג רעטכַאדעגסיוא שילַארטַאעט-ןייר רעיינ
 -רעװש רעד .קירדסױא רעלופ שינעצס ןוא שירעליּפשיױש יז ןעגנערב

 ,טלַאטשעג רעכעלקריו רעויטקעיבתא רעד ןיא ָאד ןיױש טגיל טקנוּפ

 ןוא עשילַארטַאעט יד .טרעדלישעג שירעליּפשױש .,שינעצס טרעװ סָאװ

 סיוארָאפ סָאמ רעקידנטיידתנב ַא ןיא ןענייז עיצַאטערּפרעטניא עשירָאיטקַא

 רעד ךרוד -- רקיע רעד ןוא עסעיּפ רעד ךרוד טצינערגַאב ןוא טמיטשַאב
 .טייקכעלקריוו

 טמָאקלופרַאפ רָאנ ,עסעיּפ יד רָאנ טשינ טרירָאנגיא לקַאטקעּפס רעד

 .יז טצנַאגרעד ןוא

 רעד זיא טייקכעלקריװ רעשיטסיילַאיצָאס רעד וצ געװ רעד -- ץרוק

 .םזילַאער ןשיטסילַאיצָאס ןופ געוו

 געו רעד ,סעקסַאמ עלַאיצָאס ןופ םעטסיס יד .,דָאטעמ-קסעטָארג רעד

 זיא סע ןכלעו טימ ,טיײקשילפתגרטַאעט רעקידנעטשטסבלעז רעטולָאסבַא ןופ

 -גײה רעד וצ ןריפ טשינ ןפאק ןוא טשינ טריפ -- רעטַאעט רעד ןעגַאנגעג

 ןופ זיא סָאװ ,דָאטעמ-קסעטָארג רעד .טיקכעלקרו רעיײנ רעד וצ ,'ועקיט

 -כענ ןופ געוו ַא השורי:רוטלוק יד ןעמענרעביא ןופ געװ ַא ןעװעג בױהנָא

 -ַאעט ןרַאפ טציא ךיז טָאה ,טייקיטנייה רעשיטעווָאס וצ טייקכעלקריוו רעקיט



 1111 011 1111 110 111111111111114111111111111101111 1131 11111 1311 1111 1111 1111 1111111111111111111111 1111 1111 111 ף ע ט ר ַא ר ָא : 1 ע 3

 ר ר ר 111 1111 11 111 1111 1111 1 11 1111 1811 11 1111 1 1111 11 1 1811 111 1111 1111 1111 1111 1 11 1 1 1 181 111 11 1 111 111 1811 1811 1 111 1811 1111 11 1811 1111 1 11 1111 111 1811 1111 1111 1811 1111 1111 1111 11 1111 111 111 1111 1111 11 11

 .ץַאזנגעק ןייז ןיא טלדנַאורַאפ רעט

 .טייקיטנייה וערענָאיצולָאװער
 וצ געװ םעד טלעטשרַאפ טָאה רע

 רעשידיא רעװקסָאמ רעד .לגנַארעג-סיזירק רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע
 ..ןטָאש םענעגייא ןייז ךתאנ ןײגכָאנ ןביוהעגנָא טָאה רעטַאעט-הכולמ

 -השורי םםנופ עיצאזיליטס-קסעטָארג ןייז ןיא טָאהד רעטַאעט רעד

 רָאנ ,עיגרוטַאמַארד יד ןרירָאנגיא רָאנ טשינ טניואוועגוצ ךיז רַאוטרעּפער

 ,ץלַא ןופ .ללכב טייקכעלקרו עלעוטקַא יד ךיא סָאמ רעסיועג ַא ןיא

 ןשילַארטַאעט ַא טימ ןרעיילשרַאפ טשינ ךיז טזָאל ,טעקַאנ וצ זיא סָאװ

 רעקיטש ףױא ןדיינשעצ טשינ ךיז טזָאל ןוא טסעפ וצ זיא סָאװ ןוא רעיילש

 -ּפָא ךיז רעטַאעט רעד טָאה ץלַא םעד ןופ -- ,עיגרוריכ-ישזער רעד ךרוד

 .טרעקעג

 רעשידיא רעװקסָאמ רעד טָאה עיגרוטַאמארד עשיטעוואגס עייו יד

 -ַארג רָאסישזער רענעזעוועג ןייז סרעדנוזַאב ,בױהנָא ןופ רעטַאעט-הכולמ
 עקיזָאד יד ךָאנ זיא וצרעד .עצײלּפ רעטלַאק ַא טימ טנגעגַאב ,יקסווָאנ

 ןופ םענרַאפ ןסיורג ןרַאפ ןיילק וצ .ךַאװש רעײז ןעװעג ןַאד עיגרוטַאמַארד

 ףיוא ןעגנַאגעגניא זיא רעטַאעט רעד .רוטלוק-רעטַאעט רעשיטעסָאג רעד
 טָאה רע .עיגרוטַאמַארד רעשיטעווָאס רעד טימ ןסימָארּפמָאק -- טיונ עא

 טױל זייוליט ןוא עיגרוטַאמַארד רעד ןופ טסקעט םעד ןעמונעגנָא זייוולײט
 רעד טימ טװאורּפעג טָאה רע ."םיא טריטנָאמער , טייהניואוועג רעטלַא רעד
 קרעװ עשירַארעטי"ל עשיטעווָאס עקינייא ןריפפיוא שזַאטנָאמ ןופ ףליה

 עײנ עקינײא ךיוא טריפעגפיוא טפאה רע .(.ַא .א ,"סילוי, ,"סעילבערה,)

 ."טייג טכירעג רעד, ,?טעגיַאדעג טשינ, ,"ןידה-תרדימ , :ןסעיּפ עשיטעווָאס

 טכיירגרעד טשינ ןעגנוריפפיוא עלַא יד ןבָאה רעדליב ענלצנייא ץוח ַא
 רעװקסָאמ ןופ ןעגנולעטשרָאפ עטסעב עקידרעירפ יד ןופ ָאװינ ןכיוה םעד

 רעד טימ זיױלב ןרעלקרעד טשינ ךיז טזָאל סָאד .רעטַאעט-הכולמ ןשידיא

 -ָאס רעגנוי רעד ןופ טעטילַאװק-טסנוק רעשיגרוטַאמַארד רעכיוה גונעג-טינ
 ױוװ ,רַאוטרעּפער-רעקיספגלק רעשידיא רעד ךיוא .עיגרוטַאמַארד רעשיטעוו

 -שיטַאמַארד רערעדנוזַאב ןייק טימ טנכייצעגסיוא טשינ ךיז טָאה ,טסואווַאב

 טײקטסַאּפעגוצ-טינ רעד טימ ךיז טרעלקרעד סָאד .טעטילַאװק רעשירעלטסניק
 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ דָאטעמיסקעטָארג םנופ

 -רעסָאװ ַא ןיא שטָאכ ּפתֹי טלגיּפש סָאװ ,עסעיּפ רעשיטעווָאס ַא ןיא

 -ינוא, רעד ןדנעװנָא טשינ ךיז טזָאל ,טײקכעלקרױו עיײנ יד סָאמ זיא-טינ

 ָאד .רעטַאעט-הכולמ ןשידיא רעװקסָאמ םנופ ןעלטימ-ליּפש ןופ *ללַאסרעװ

 עשילַאקיזומ ,עשירָאלקלָאפ ,עשיט:צ:בָארקַא ײלרעלַא ןדנעוװנָא טשינ ןעמ ןָאק

 -ַאגנעב ײלרעלַא טימ ןדנעלב טשינ ךיז טזָאל נד .ןסקעלּפמָאק ערעדנַא ןוא

 -שטנעמ ןטכייל ןיוש זומ סד .קרעוורעייפ עשינעצס ןייר ןוא גנורעייפ עשיל

 רעכיוה, רעד רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא ָאד .ןוורענ ,ןליו ,קנַאדעג רעכעל

 ןפַאש ןרָאיטקַא עקידעבעל יד סָאװ ,זַאטסקע-סנַארט ןרַאּפ ,"רוטַארעּפמעט

 ךיז טרעדָאפ ָאד .טלַאטשעגיסעקסַאמ עטרעווילגרפאפ-ךעלרעניא יד םורַא

 ,עשיילַאנַאכקַאװ יד טשינ ןיוש טזיױרב ָאד .רוטַארעּפמעט עלַאמרָאנ ַא ןיוש

 ,רעטכעלעג טשרעהד ָאד ,"דיירפ, טשרמולכ עשירערעטשעצ עשירטנעצסקע

 עקידנפַאש ןוא עקידעבעל ןופ סָאמ רעד טימ ,דיירפ עטנוזעג ,עקידתמא

 .ןשטנעמ

 ןליּפש וצ רעטַאעט םנופ ןװאורפ-סימָארּפמָאק עלַא יד סָאװרַאפ טָא

 קיניוו ןענייז -- קסעטָארג שיטספאטנַאפ לסיבַא ןוא שיטסילַאער לעסיכַא

 -ער וצ  .ןיהַא טשינ ןוא רעהַא טשינ ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .ןעגנולעג

 .שיטסילַאער ןייז וצ ידכ ,קסעטָארג וצ קסעטָארג ןייז וצ ידכ ,שיטסילַא

 ףןדָאטעמ עדייב טמיילעג טָאה "סקימ , רעד

 ווו רו וו

 ריר ר ר ר ר 1111 111 1111 11 1111 11 11 ט ו1 ו ר

 ןצפופ וצ .ןַאמ

 .רעפעטש סלַא ןענרעל

 ַא ןרָאװעג ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ

 י

 די ראו
 ןָא

 ןפיולטנַא טזומעג ןוא טסינומָאק
 ןיא עניטנעגרַא ןייק ןעמוקעג .ןלױּפ
 ,ךיש ייב ג טעברַאעע) .8

 רעד טימ טליּפשעג טנװָא ןיא ןוא
 -עברַא םייב עיצקעּס רעשיטַאמַארד
 רעד רעטנוא ,רעטנעצ ןיא בולק-רעט

 ,יקסנַאשַאטָאב

 יות

4; 

 -ער ןוא א ןופ ישזער

 .טריטיצ
 -ירעמַא ןייק ןעמוקענ 1929 ןיא

 ,ּבַאש ןיא גָאטייב טעברַאעג ,עק
 יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג טנווָא ןיא

 ,עיצקעס עשיטַאמארד

 טריסישזער .בולק-רעטעברַא טקעּפ

 -עג ךיוא ןוא סרעטקַאנייא עכעלטע
 -עגפיוא טייצ עצנַאו יד .טליּפש

 -ענרעטנוא ייב ?לעודיווידניא ןטָארט

 -עגנָא .סעיצַאמַאלקעד טימ ןעגנומ

 ןשיטַאמַארד טימ טייצ ַא רַאפ טריפ

 רעקרָאי וינ םייב טנעמטרַאּפעד

 -יֵדיֵא יד ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש

 .ןבולק-רעטעברַא עש

 -ףעטרַא ןיא ןיירַא 1931 ןיא

 רעטעּפש רָאי ייוצ טימ .עידוטס

 -וטס םעד ןופ טריאודַארג (1933)

 -לייטנא .וויטקעלָאק םעד ןיא עיד

 ןוא ןסעיּפ עקידנגלָאפ ןיא ןעמונעג

 רעד ;"געט 4, ןיא עקלעירזַא :ןלָאר
 סקעלַא ; "ועיַאגיטסָאד , ןיא טעֶאּפ

 ;,רעטינש יד טימ טנוב; רעד ןיא

 שטנָאּפ ,שטנָאה , ןיא יפָאד יקייא

 -וטס רעד לעװַאּפ ; "לעוָאשזד דנע

 -ַאב יד) "טרעקעל שריה , ןיא טנעד

 ןופ םענייא ;(גנוריפפיוא עטיינ

 "ןטורקער , ןיא ךעלגניא-רעדיינש יד

 -וטס רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג

 ,טַאר-רעליּפש ןיא דילגטימ ,עיד

 -נוטייצ-טנַאװ יד ןופ עיגעלאק-דער

 .גנוטלַאוװרַאּפ רעד ןיא ןוא ןעג
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 -ָאיב יד טקידנערַאּפ ןרעװ ָאד

 ײּפע ןטשרע םוופ סעיפַארג

 יֵצֵא רעד ףיוא .וחיטקעלָאק-רעל

 {ֶא רימ ןביױה טײז רערעד

 :ףעטרַא יד ןופ רעדליב ןקורד

 יד .ןלָאר ערעײז יא רעליפש

 ייּפש ןטייווצ סנופ סעיפארגָאיב

 טקורדעג ןרעװ יטקעלָאק-רעל

 .רעטיײװ לסיבא

 לאל לו ווו1ו1ו111 1111 1111 1111 1111 ןעלטימ-ליּפש ערעטלע עטמיטשַאב ױזַא יו ,ליּפשיײב ןכעלרעּפנײשַאב ַא

87 



 ולא וו 11 111 ווו

 וװָאקיזײא המלש

 "ןטורקער, ויא רעגולק ןרהא סלַא

 גרעבנצוייא ריאמ

 "ןטייק, ןיא יֵלוזַאז סלַא

 קלארא 1111 11 111 1111 1011 1111 1111 111 1 1111 1111 111 111 1111 1111 11

 דלעּפסינַא המלש

 "געט 4, ןיא װַאלסינַאטס סלַא

 ף ע פט דו ַא דו ָא 1 ע צי עוו 111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1 עט 11 1111 1111 1116 1111 1 111 11 111 11

 וצ זיב ןרָאװעג דָאירעּפסזירק ןיא ןענייז לקַאטקעּפס "ןשיטעסָאג, םנופ

 עיינ יד ןיא קיומ יד רָאפ ךיז טימ ט"לעטש ,"זָאלטעברא, סָאמ רעסיוועג ַא

 ,רעקידנריפ ַא ןעװעג זיא ,טנַאקַאב יו ,קיזומ יד .ןעלקפשטקעּפס עשיטעסָאג

 ןשידיא רעװקסָאמ םבנופ ןעלקַאטקעּפס עקידרעירפ יד ןיא גניר רעלַארטנעצ

 טַאהעג טָאה רעטַאעט רעד לַײװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד .רעטַאעט-הכולמ

 סָאװ ,ןטלַאטשעג ע"לסַאיצַאס עלענָאיצידַארט טימ ,רָאלקלָאפ טימ ןָאט וצ

 ,רַאפרעד ,סנטייוצ ,ןוא ,םטיר םענעמונעגנָא ןלענָאצידַארט ַא ןיוש ןבָאה

 ,סעקסַאמ עלפציצַאס עוװיסַאּפ טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה רעטַאעט רעד לייוו

 -עד ןענָאק ןוא ,ןסעצָארּפױבעל עקיטנייה עלעוטקַא ןָא ןיש ןענייז סָאװ

 -עװַאב ךרוה .ןעלטימ עכעלרעסיוא-ךייר ךרוד ךיוא ןקעלּפטנַא ךיז רעביר

 : .םטיר ןשילַאקיװמ שיּפיט רעייז ךרוד ,ןעזסיוא ,גנוג

 רעד ןופ קיטַאמעט ַא טימ לקַאטקעּפס רעשיטסײלַאער רעד רעבָא

 ןטלַאטשעג עקידעבעל ףיױא ךיז טוב טייקכעלקריוו רעשיטעווָאס רעקיטנייה

 ,גנולדנַאה רעשיטַאמַארד ןוא קימַאניד רעכעלרעניא רעקידנסקָאװנָא ןַא טימ

 -טימ-קורדסױא עכעלרעסיוא-ןייר ןיא זױלב ןקעלּפטנַא טשינ ךיז ןָאק סָאװ
 עוויסַאּפ ןייק טשינ ןיוש ןענייז סָאד .(קיזומ ןוא גנוגעווַאב ,םירג יװ) ןעל

 -גדייל רָאנ ןטלַאטשעג עשירָאלקלָאפ ןייק טשינ ןוא סעקסַאמ עלַאיצָאס
 רעיײז רַאפ סָאװ ,טַאט ןוא קנַאדעג ןופ ןשטנעמ עקידעבעל עכעלטפַאש
 ,עקיטו"לבלופ קיטיונ ,ץלַא רַאפ רעירפ ,זיא גנוטלתפצטשעג רעשילַארטַאעט
 .ןעגנולדנַאה ןוא רעטרעו עטקיטעזעגנָא שיאיידיא

 ןשידיא רעװקסָאמ ןופ ןעגנולעטשרָאפ קעידרעירפ יד ןיא סָאװרַאפ טָא

 ןַא רָאטקַאפ-ליּפש רעלַארטנעצ ַא ןעוועג קיזומ יד זיא רעטַאעט-הכולמ

 טא ןוא ,רוטקורטס:-לקַאטקעּפס רעצנַאג רעד ןופ לייט רעכעלדיײמרַאפמוא

 טָאה קיטפגמעט רעשיטעווָאס ַא טימ ןעלקַאטקעּפס עינ יד ןיא סָאװרַאפ

 -עג יז זיא ןירעריפ ַא ןופ ןוא ,טייז ַא ןָא טקורעגּפָא לסיבַא קיזומ יד ךיז

 .לקַאטקעּפס םנופ גנורעטײלגַאב ַא ןרָאװ

 לָאמַא יד ןופ ךס ַא ןרָאװעג טציא ןענייז ,קיזומ יד יװ ,"דרוי, ַאזַא
 ןשידיא רעװקסָאמ ןופ םעטסיס רעד ןיא ןרָאטקַאפ-ליּפש עטסנעעזעגנָא
 טרעדָאפ ןוא טרעדָאפעג טָאה קיטפאמעט עשיטעווָאס עיינ יד .רעטַאעט-הכולמ
 םעד טרעדָאפ יז ,דָאטעמ-קסעטרג ןשיטסַאטנַאפ םנופ לַאפרעדנַאנַאפ םעד
 .םזילַאער ןשיטסיישַאיצָאס ןופ דָאטעמ

 ןשיטסילַאיצָאס ןופ םעטסיס רעד ןיא זַא ,טשינ רעבָא טײטַאב סָאד
 ,טנעמעלע רענעי רעדָא רעד ןרעװ טצונעגסוא טשינ ןָאק םבזילַאער
 רעשידיא רעװקסָאמ רעד סָאװ ,דָאטעמ-קסעטָארג ןשיטסַאטנַאפ ןופ לטימ-ליּפש
 -ָארג רעד זַא ,טשינ ךיא טײטַאב סָאד .ןפפ:שעג טָאהד רעטַאעט-הכולמ
 ןָאק דָאטעמקסעטָארג רעד .ןעמונעגּפתצרַא ןצנַאגניא טרעװ דָאטעמ-קסעט
 סעידעמָאק רַאפ דָאטעמ-ליּפש ַא יװ ,דָאטעמ-רנַאשז ַא יװ ןביילברַאפ טעװ ןוא
 טקנוּפ .קיטַאמעט רעשיטעווָאס רעקיטייצטנייה רעיינ ַא טימ סעמַארדָאלעמ ןוא
 רעשיטעווָאּס רעד ןופ ןסָאלשעגסױא טשינ טרעװ רנַאשז-רָאמוה רעד יװ
 טשינ דָאטעמ-קסעטָארג רעד ןוא עידעמָאק יד ךיױא טרעװ ױזַא ,רוטַארעטיל
 .טסנוק-רעטַאעט רעשיטעווָאס רעד ןופ ןסָאלשעגסױא

 רעקיטיײצטנײה רעד ןופ דָאטעמ-טנורג רעד זַא ,רַתֹאנ טייטפצב סָאד

 טשינ קסעטָארג רעשיטסַאטנַאפ רעד רעמ ןָאק טסנוק-רעטַאעט רעשיטעווָאס

 .(*םיזלַאער רעשיטסילַאיצָאס רעד זיא דָאטעמ-טנורג רעד .ןייז

 רעשירַארעטיל ,"שיטעװַאס, ןופ ,טצריקרַאפ לסיבַא ,טקורדעגרעביא (*

 .עיצקַאדער -- עװקסַאמ ,"סעמע} גַאלרַאפ ,2 ךַאנַאמלַא

8 



 וארא וואו 1111 1111 ווו ף עט רַא רָא" ןצעצ

 - רעטַאעטיסקלָאפ

 רעטַאעט רעזדנוא

 (יליבויףעטרַא םעד דובכל)

 ץיבשריה ץרפ 6

 ןעוו ,קירוצ רָאי קיסיירד עיונעג טימ
 רַאפ דוסי ַא ןגײלוצקעװַא ,תוחוכ ענעדײשַאב עניימ טנַאּפשעגניײא םָאה ךיא
 ןלעטשוצפיונוצ ןעגנולעג ןיוש זיא סע ןעװ ;רעטַאעט ןשידיא ןרעסעב ַא
 ןבױלג ןוא לַאעדיא טימ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי ,עטבַאגַאב ןופ עּפורט ַא
 :גרָאז עסיורג ןייא ןביולבעג זיא --

 ?ןסעיּפ עטוג ןעמ ןעמענ ואוו --

 עטוג ןעמ טמענ ואװ,; :סרעטַאעט יד ײב ןעמ טיירש טניה ךוא
 טנעקעג ןעמ טָאה טלָאמעד סָאװ םעד ןיתנ טײטשַאב קוליח רעד ?? ןסעיפ
 ןזיוַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ ערעסעב יד רעגניפ יד ףיױא ןלייצרעביא
 עסיורג ַא ןַארַאפ זי: רעטציא תעב ;רוטַארעטיל רעשיטַאטַאמַארד רעד ןיא
 זיב ךָאנ טָאה ןסעיּפ לייט רעטסערג רעד סָאװ ,רוטַארעטיל עשיטַאמַארד
 .טכוזרַאפ טשינ םעט-עניב םעד רעטציא

 טָאה סָאװ ,"עּפורט-ןייבשריה, רעד ןופ רַאוטרעּפער רענעדיײשַאב רעד

 ןענַאטשַאב לייט ןטסערג םםוצ זיא ,ןסעיּפ ןעצ םורַא טגָאמרַאפ רעטעּפש

 טימ סעיּפ רָאּפ ַא ךיוא ןוא ;שידיא ףיױא ןבירשעג לעניגירַא ןסעיּפ ןופ

 לײט רעטסערג רעד .ןכַארּפש ערעדנַא ןופ טצעזרעביא .,טלַאהנִיא ןשידיא

 ךױא .ןבעל-סקלָאפ ןופ דיל ןותצ דיירפ טלגיּפשעגּפָא טָאה רַאוטרעּפער ןופ

 -רַאפ םוצ ריט ַא טנפעעג ןבָאה סָאװ ,טגָאמרַאפ רימ ןבתנה ןסעיּפ רָאּפ ַא

 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא טכיש ןכעלגעמ

 -כַאבָאַאב רעקיטייז ַא רתנ ןעועג טשינ ןליּפש םייב טלָאמעד ןיב ךיא

 ןוא גלָאפרעד ייס .טליּפשעגטימ ןיילַא ךיא בָאה ןסעיּפ עכעלטע ןיפנ .רעט

 תעשב .עניב רעד ףױא ןּפַאכפױא טקעריד טנעקעג ךיא בָאה לַאפכרוד ייס

 ;םוקילבופ ןופ ּפַא"לקיץרַאה םבעד ןריּפש טנעקעג ןעמ טָאה ,גלָאפרעד ַא
 סָאד .טקעװעג ןוא ןדנוצעג ,רעליּפשיוש ,זדנוא טָאה סָאװ םעטָא רעסייהד

 רעד וצ ןגיוצעג ךיז תוהמ ןצנַאג ןטימ ,ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא םוקילבוּפ

 .גנולדנַאה רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ,עניב

 ןופ טָאה סָאװ ,םעטָא ןליק םעד טליפעג טפָא ץנַאג ךיוא בָאה ךיתצ
 טַאמעג טשינ קורדנייא ןייק טָאה ןליּפש רעזדנוא ;ןגיוצעג זדנוא וצ לַאז-יוש
 סָאװ ןשטנעמ יד ,ןלעטשוצרָאפ טימַאב ךיז ןבָאה רימ סָאװ ןבעל סָאד תמחמ
 טשינ םלוע םעד טָאה ,עניב רעד ןופ ןרעּפרעקרַאפ וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ

 ענעצס ַא ןופ ןטימ ןיא ןעוו ,ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק ןעוועג .ןעמונעגנייא

 ןטרתצד טָאה'מ ;ןסינ ןותצ ןטסוה וצ ןבױהעגנָא םוקילבופ ןיא ןעמ טתצה

 ןוא ךע"לקנעב יד ףױא רעמעװקַאב ךיז ןכַאמ ןצעזרעביא ךיז טַאהעג טייצ

 .רעגייז רעד זיא'ס ליפיוו טקוקעג דלודעגמוא טימ
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 רַאבַאב פילימצ

 נָאה , ןיא ַאגרַאמ

 םלא

 טרעברעה
 , ויא עטאװעלוג לוולעוו

 רפרנפב

 ןַאמסירב םיַײה

 500,000" ןיא רעקַארַאס עלעמיש



 סלַא פא

 יח
 ע לה

 ץירעה

 לשר
 ןיא

 לרנטג

 ײןטַארקָאטסיר,

 ףע חרוא הָאי ןעצ

 יז ןוא ןעניפעג טלָאװעג טָאה רעטַאעט ןיא םלוע רעד סָאװ ,"ןתמא , יד

 רעליּפשיוש יד ןיהדואוו ,ןןתמא עשירעלטסניק :ןבעל םענעגייא שבוצ ןסַאּפוצ

 -עגסיוא בָאהד ךיא .ןבעל ןותצ טולב ןבעגעגניײרַא ןליּפש רעיײז טימ

 -סקלָאפ ןיא טלצרָאװרַאפ זיא סָאװ ,טלַאהניא רעייז ןוא ןסעיּפ יד זַא ,ןענופ

 טכיו"ל גלתאפרעד-רעטַאעט עכלעוו בילוצ ןתמא עקיביית- יד ןגָאמרַאפ ,ןבעל

 סױרַא טמוק סָאװ תרמא רעד ."חמצת ץראמ תמתצ, רעד זיא סתאד .ףיוא

 טמוק טלַאהניא רע"לַאיצָאס ואוו ןטרָאד ;ןבעל-סקלָאפ ןופ שינעפיט רעד ןופ

 טגנערב סָאװ ,טפַארק-ביירט יד זיא עביל ןעוו ייס .ןבעל םוצ עניב רעד ךרוד

 האנש ןוא האנק ןעוו ייס ןוא ;גנולדנַאה רעד ןיא גנוגעװַאב עשימטיר ןיירַא

 רָאג זיתנ סתצד יצ :; טולב ןיתנ ךע"לרעייפ ענעפָאלשעגנייא יד ףיוא ןזָאלב

 -רַא םעד רעטנוא דיירפ יד טביירטרַאפ תולד ןופ שטייב יד ןעוו ,טלָאמעד

 ןוא טקירעדינרעד ,טנגוי עטכַאװרעד יד דרע'רד וצ טגױב .,ךַאד סנַאמ

 ןשטנעמ-סקלתצפ ןופ טייקנדירפוצ ענערָאבעגנײא ,עכעלריטַאנ יד טקיטשרעד

 -- -= -= שינעגָאלש טנַאװָא-ּפָאק ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ סמערָא יד ןיא

 ,טיײקיטכערעגמוא עלַאיצָאס ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא'ס ואוו ,ןסעיּפ יד ןיא

 עלַא ,עלַא סָאװ ,טייקינוז יד םעד ןופ קעװַא טבױר ןותצ ןבעל סָאד טמס

 ןסעיּפ טינש ןקיזָאד םעד ןופ -- קלח ַא םעד ןיפצ ןבָאה רעדניק ןשטנעמ

 ,ןזָאלעג ,"ץרַאה'ס טעיליּפשעגּפָא,; םוקילבוּפ סָאד טָאה ,טליּפשעג טגה'מ זַא

 .עניב רעד ףיוא רע"ליּפשיש יד טימ ןבעלטימ ןוא ןליּפשטימ לפאז'ס

 זיא ?לָאמַא םוצ טרעהעג סָאװ ,גנורַאפרעד-רעטַאעט ַא סָאד זיא --

 ? רעטַאעט ןשידיא ןיא רָאנ גנוניישרעד ַא סָאד

 טשינ ךיז טרענ סָאװ ,רעטַאעט םכעד ןופ רעטציא דער ךיא ליפיוו ףיוא

 סָאװ ,תוחוכ עשירעפעש יד טימ ןטפעהדַאב וצ ךיז טכוז רָאנ ,דנוש טימ

 ןטלַאהַאב סָאװ ,ןעגוניישרעד-סנבעל רעביא ןופ גנַאהדרָאפ םעד קעװַא ןסייר

 ךיא זומ -- טלַאטשעג רעיז טשינ לָאמנײק ןטייב סָאװ רעבָא ,סױא ךיז

 ױו רעמ ךתֹצֹנ טניה םוצ טרעהעג גוניישרעד עטנָאמרעדנביופ-צ יד זַא ,ןגָאז

 רעטעּפש ןותצ ןביוהעגנָא םעד ןופ טָאה סָאװ ,רעטַאעט סָאד .לתזֹמַא םוצ

 -טלעוו םוצ טרעהעג ןבָאה ןסעיּפ יד יצ :;ןבע"ליסקלָאפ ןופ טגײועגּפָא ךיז

 סע טָאה -- ןבעל ןשידיא ןופ ןסעיּפ ןעװעג ןענייז סָאד יצ .,ַאוטרעּפער

 ַא זַא ןפערט טנַָאקעג טָאה'ס .גלָאפרעד ןטּפַאהרעױד ןייק טַאהעג טשינ

 ךיז טָאה גלָאפרעד רעד .ןעמונעגסיוא ןבאה ןסעיּפ ייוצ רעדָא ,עסעיּפ

 -בוּפ'ס .ןלַאפעצרעדנַאנַאפ םעד ךרוד ןביוהעגנָא טָאה רעטַאעט'ס .ןסירעגרעביא

 -סקלָאפ ןופ ןסעיּפ טימ תעשב .עסעיּפ ןייא טימ ןרָאװעג טַאז זיא םוקיל

 .טקיטעזעגרעביא טשינ רעײג-רעטַאעט רעד לייוורעד ךָאנ ךיז טתאה רעטקַארַאכ

 וצ -- עסעיּפ ַא ןיא לַארָאמ-סקלָאפ ,עיפָאזָאליפ-סקלָאפ ,ןבעל-סקלָאפ

 ךיז טָאה םוקילבוּפ'ס :;סנגייא רָאפ סע טמענ ,םוקילבוּפ סָאד ךיז טיצ םעד

 ;ןגיוא-סקלָאפ ענעדנוצעגנתא לייו ַא ףיוא ןופ ןייש ןיא ןעלגיּפש וצ ביל

 ןסירעגפיוא רעדָא ,ןרערט קידנסיגרַאפ ,ןבעגוצקעװַא ןיילַא ךיז בי"ל טָאה'ס

 .רעטכעלעג ןקידיירפ טימ ןרעװ וצ

 -עדנַא רעד ךָאנ הלּפמ ןייא ןטילעג טָאה רעטַאעט עשידיא ערעסעב סָאד
 םירָא-טולב זיא ןוא ,לַאװק-סקלָאפ ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה'ס תמחמ -- רער
 טימ טולב סייהד טגנערב ,רעטַאעט ןיא טמוק סָאװ .,םוקילבוּפ'ס .ןרָאװעג

 סָאמ רעד טימ ןעמוקנגעקטנַא עניב רעד ןופ ןעמ זומ םביא ,רעטַאעט ןיא ךיז

 עשידיא סתנד סָאװ ,ךָאנ טרפב .טגָאמרַאפ קלָאפ סָאד סָאװ טולב סה
 ןסַאמ:סקלָאפ עשידיא יד ואוו ןעױב םייה ןייז רדסכ זומ רעטַאעט ערעסעב
 .רעגַאל רעייז ןבָאה

 אמתסמ סע טעװ ױזַא ןוא ,רעטציא סע זיפצ ױזַא ,ןעוועג סתנזד זיא ױזַא
 .רעטַאעטסקלָאפ ַא זיא רעטַאעט רעסעב רעזדנוא .טפנוקוצ רעד ןיפצ ןייז

 ,רעליּפשיוש רעד :ןבעל-סקלָאפ ןיא טלצרָאװרַאפ ןייז רדסכ רעבירעד רע זומ

 וצ המשנ-וא-ץרַאה סױרַא טלתנ:מעד ןעגנערב ,םוקילבוּפ ןטימ םענייאניא

 ןבעל-סקלָאפ ןופ ןלעװק סָאװ ,ןתמא עקידעבעל יד וצ ,ןללַאװק-סקלָאפ יד
 .סױרַא
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 ךיז טדער ָאד) רעטַאעט רעשידיפצ רעד

 ,רענענַאטשעגּפָא עמַאס רעד ןעוועג רדסכ זיא (רעטַאעט ןשידיא ןטלפצ ןגעוו

 -רעניא עדיצול , יד .רעשירוטלַאכ עמַאס רעד ןוא רעלערוטללוקמוא עמַאס רעד

 ןבָאה ןוא עצרוק רעייז ןעוועג ןענייז ,ןטנעמ:נ:מ-ןשיװצ עקיטכיל יד ,"עלַאװ

 -עגסױרַא טשינ ןענייז ייז לייו ,טרעדנעעג טשינ יװ טוג ױזַא רעטקַארַאכ ןייז

 -פורַא ,ןגָאז וצ ױזַא ,רדסכ ןעוועג ןענייז ייז ,אפוג רעטַאעט םעד ןופ ןסקפאוו

 ."עדמערפ ,, ןופ ןוא עקיטייז ןופ ,ןסיוא ןופ ןעגנואווצעג

 טבעלעגרעביא רעטַאעט רעשידיפצ רעד טָאה טנעמָאמ ןקיטכיל ןדעי ךָאנ

 -ענטימ טשינ .דנַאטשוצ ןקידרעירפ ןייז וצ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ,סּפַאלעד ַא

 .עטסעדנימ סָאד ךיז טימ קידנעמ

 ןוא ןעוועג יז זיא ,רעט::עט ןשידיא ןיפצ ,לשמל .עכָאּפע-ןדרָאג ַא ןעוועג

 ןעוועג .ןזָאלעגרעביא טשינ רעטַאעט ןשידיא ןיא ןרוּפש ןייק טָאה ןוא קעװַא

 טשינ ןרוּפש ןייק ךיוא טָאה ןוא קעװַא יז זיא ,עכָאּפע יקסנימַאק לחר רתרסא ןַא

 .ןזתאלעגרעביא

 ןדנובעג טשינ ןותצ טלטייקעג טשינ ןענייז ןטנעמָאמ עקיטכיל עקיזָאד יד

 ןענייז יז ,רעטַאעט ןשידיא ןופ ןגרָאמ ןטימ טשינ ןוא ןטכענ ןטימ טשינ

 .ןטייקילעפוצ עטולתאסבַא

 :שוחדב סע ןעז וצ ןעמוקעגסיוא טּפָא זיא רימ

 טליּפש .לשמל ,עּפורג סיקסנימַאק לחר רתסא ןיא רָאיטקַא ןַא טליּפש טָא

 ,עיניל ַא טימ ,ןגָאז וצ ױזַא ,טליּפש ,ןט"לַאהעגסױא ןוא ןטלַאהדעגנייא ץנַאג

 ןשידיא ןרעסעב ַא רַאפ טורקער ַא ןָאזרעּפ ןייז ןיא ןבָאה רימ זתצ ,רעכיז טסיב

 טָאה ןוא ןטכענ ןייז ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאהד רע זַא ,רעכיז טסיב וד ,רעטַאעט

 .געוו ןייז ןענופעג

 שדוח ַא ןיא םיא טסעז וד ןעוו גנושַאררעביּפצ ןייד רעבָא זיא סיורג יו

 -רעּפער ןשידנוש ןטלַא םעד ןיא קירוצ םורַא םישדח ייווצ ןיא רעדָא ,םבורַא

 .םייה רעד ןיא ךיז ייב וו תמאב ָאד ךיז ט"יליפ רע ןוא רַאוט

 טימ גנוטפעהַאב רעקיטכענ ןוא "גנוקינייר, רעקיטכענ ןייז ןופ רכז ןייק

 .טסנוק

 וד ןוא ,רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ רַאוטרעּפער-דנוש םעד ןיא ךיז טליפ רע

 סָאד ,טייקילעפוצ ערופ זיא עקיטכענ אקוד סָאד זַא ,ףרַאש ןוא רָא"לק טסעז

 .עלעניגירָא סָאד ןוא עטכע סָאד זיא רעבָא עקיטנייה

 וצ ןוא ןלעטשוצּפָא ךיז טנױל סע רעכלעוו ףיוא גנוניישרעד ַא זיא סע

 = ױװַא ,טכַאמעגכרוד ןבָאה רעליּפשיוש עשידיפצ עלַא טעמכ .ךיז ןכט:ש:רטרַאפ

 ץיוורָאה םהרבא

 וועשטילוב רָאנעי, ןיא טאנאד סלַא
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 טלעטשעגסורַא ךיז ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .עכָאּפע-רעטַאעט ערעסעב ַא ןגָאז וצ

 רעטַאעט ןרעסעב ַא רַאפ ענעריױבעג רַאפ ,שממ רעלטסניק עטשטנעבעג רַאפ

 ,ךתפנייא ױזַא ןוא טכייל ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא דנוש וצ רעבירַא ןענייז עלַא ןוא

 יו רעשימייה ךרע רעד טשינרָאג ךיז ייז ןליפ דנוש ןיא ,טגָאזעג יו ,ןוא

 .טמשעג ןבָאה ייז ואוו רַאוטרעּפער ןרעסעב םעד ןיא

 :ליּפשייב ַא רַאפ רעליּפשיש ןייא ןעמענ רימָאל

 ןרעסעב םעד ןיא ץַאז גיוודו"ל ןופ ךיז ןזייווַאב סָאד טשינ טקנעדעג רעוװ

 רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ךָאד זיא רע .רַאוטרעּפער ןשידיא

 עשירעלטסניק עסיורג ַא טגָאזעגסיותצרהצפ םיא ןבָאה רעגָאזרָאװ .גנורעטסייגַאב

 יז ,"וניחהש, הכרב יד םורפ םיא ףיוא טכַאמעג ןבתנה רעקיטירק ,ערעירַאק

 ןעמוקעגנָא זיא רעטַאעט ןופ רעזיילרעד רעתמא רעד זאא ,רעכיז ןעוועג ןענייז

 רעד ,רעליּפשיוש רעטרַאצ ,רעלעדייא רעד -- עלַא ןסייוו ףוס םעד ןוא לי

 טימ דנוש ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רעליּפשיוש רערעטיו"ק ,רעקיטכיצ יקסנַאשטיליוװ לארשי

 .רעגנוה ןוא ןערב ןקידארומ ַא "ןטורקער, ןיא רעשאווירב רעזייל סלַא

 םמותשנ ןיב ןוא ןצַאז גיוודול ןעזעג קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ בָאה ךיא

 ןקילָאמַא םעד ןופ רכז ןייק ןותצ ןמיס ןייק זיפנ סע יו ןעז וצ שממ ןרָאװעג

 רַאפ טייטש רָאיטקַאדנוש רעקיטנעצָארּפטרעדנוה ַא ;ןבילבעג טשינ ץַאז

 ףערב טימ ןוא תוקבד טימ ,האנה טימ דנוש טליּפש רע ןוא ,ךייא

 ןגנַאל ַא ןלעטשסיוא ןָאק ךיא .רעקיצנייא רעד טשינ זיא ץַאז גיוודול ןוא

 רעבירַא ןענייז סָאװ ,רעליּפשיוש עשידיא עלופטנפצלַאט ערעדנַא ןופ לטעצ

 .טנעמעלע רעייז ןיּפנ דנוש ןיא ךיז ןליפ ןוא ,קידנצנַאט דנוש וצ

 רעליּפשיוש עכעללטע ןעזעג קילעפוצ בָאהד ךיפצ -- רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ

 שממ בתאה ךיא ןוא סרעטַאעט ערעדנַא ןיא קידנליּפש רעטַאעט-טסנוק ןופ

 .טסנרע ןקידלַאװג ַא טימ טעוועדנושעג ןבָאה ייז -- ,טביולגעג טשינ ןגיוא עניימ

 ןשידיא ןטלַא םעד ןופ שרוש רעד זַא ןגָאז וצ טגַאװעג וצ ןייז טעו סע

 טשינ בוא .ןגתּוז שוריפב ךיז טזָאל סכעלנע סעּפע רעבָא ,דנוש זיא רעטַאעט

 טשינ ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא ץַאז גיוודול יו ןעגוניישרעד עכלעזַא ריא טנעק

 -ָאיא עטולָאסבא: יד ןרעלקרעד טשינ ריתנצ טנעק טשינ בוא ,ןרעלקרעד

 עטולָאסבַא רעייז ןוא רעטַאעט ןשידיפצ ןיא סעכהצּפע ערעסעב יד ןופ טייקטריל

 ,טיײקיזָאלגנוקריוװ

 רעשידיא רעינ רעד זַא ןטלַאהעג רדסכ ךיא בָאהד ךמס םבעד ףיוא

 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ,ןשטנעמ עיינ טולָאסבַא ןופ ןרעוװ ןפַאשעג טעװ רעטַאעט

 ,טַאהעג טשינ רעטַאעט ןשידיא ןטלַא ןטימ אשמו עגמ עשיטקַאפ ןייק ןבָאה

 .טקיטעטשַאב סע טָאה טייקכעלקריוו יד ןוא גרעברעבליז הרש

 "ןטַארקַאטסיר, ןיא לקיר סלַא
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 טָאה רעטַאעט רעשידיא רעטלַא רעד
 רעדָא ,תוכז תצ סעּפע טגָאמרַאפ רע טָאה רדסכ .תויכז טַאהעג רדסכ רעבאק

 טַאהעג רע טָאה רדסכ ,ןעוועג תוכז דמ"למ םיא ףיוא טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע

 לסיבַא טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע טגָאמרַאפ רע טָאה רדסכ ,עלעטניּפ-ןחד ַא סעּפע

 .טײקשירוטלַאכ ןייז ןוא טײקנענַאטשעגּפָא ןייז ןעוועג רּפכמ

 טסימ-דנוש םעד ןופ טנײשעגסױרַא ןבָאה רעטַאעט-דנוש ןשידיא םעד ןיא

 עקידנענרעק ןותצ ןטנעמַארעּפמעט עסיורג ,ןטנַאלַאט עשירעליּפשיוש עסיורג

 .רעליּפשיוש עכעלמיטסקלשָאפ

 -ױש עסיורג ןופ עפש ַא טגגהעג טָאה רעטַאעט רעשידיא רעטלַא רעד

 סָאװ ,רעטעלבנגייפ יד ןעוועג ןענייז רעליּפשיוש עסיורג עקיזָאד יד ,רעליּפש

 ,דנַאש-דנוש יד טקעדרַאפ ןבָאה

 -ניג ןיא טלדנַאװרַאפ טפנָאז עטָאלב-דנוש יד ןבָאה רעליּפשיוש עסיורג יד

 .דלָאג
 ,עקידנטיידַאב רעקינייו ,תויכז ךעלקיטש ערעדנַא ןעוועג ךָאנ ןענייז סע

 1111 11 1111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 .תויכז ךעלקיטש ךָאד רעבָא
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 אנירדָאט אניט

 "ועשטילוב רַאנעי" ןיא אינעסק םִלַא



 אוו 00 111 11 ףע ש רָא רָאי ןעצ

 ךעלקיטש עטצעל יד ןרָאלרַאפ טתאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעקיטציא רעד

 .רעטַאעט-דנוש רעטרעּפמולעגמוא ןוא רעבָארג ,רעטעקַאנ ַא זיא רע ,תויכז

 -סקלָאפ עקילָאמַא יד ,תומימת עקילָאמַא יד טשינ וליפא טגָאמרַאפ רע

 .שידנוש קיניזטסואווַאב ןוּתצ שירמערק-שיניצ טציא זיא רע ,טייקכעלמיט

 ץרוכז רעד ָאטשינ זיא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןקיטצית- םעד ןיא

 ןענייז עטלַא יד ,ןרָאװעג ענבַארד קרַאטש זיא רעילּפשיוש רעד .רעליּפשוש ןופ

 בילוצ ןליּפש וצ קיאייפ טשינ שיזיפ זיא ?לייט רעשביה ַא ןוא ןברָאטשעגסיוא
 .רעטלע ןפיט

 רָאיטקַא רעד ,הכאלמ-"לעב רפאיטקַא רעד .,רָאיטקַא רעקיסעמלטימ רעד

 ןכעלמיטסקלָאפ ןסיורג םעד ןופ טרָא סָאד ןעמונרַאפ טָאהד רעטעברַא-טנַאה
 .רעליּפשיוש

 ןיא ןרָאװעג םירי יוזתצ רעטַאעט רעשידיא רעד זיפצ ןרָאי עטצעל יד

 ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא רעטַאעט רעצנַאג רעד זַא ,תוחוכ עשירעליּפשיוש

 .רעקימָאק םעד ןופ ,ליּפשוש ַאלוּפמַא ןייז טול ,ןקיסַאלק-טירד קיבײא םעד

 טגעלפ רעירפ .גנַאר ןיא רעטירד רעד רדסכ ןעוועג זיפצ רעקימָאק רעד

 יד ןוא טסילָאר-רַאטס רעד רעדָא ,רעגניז רעשיריל רעד ,ענָאדַאמירּפ יד ןעמוק

 .רעקימָאק םעד סעּפע ןפרַאוװאוצ ןעמ טגעלפ ךָאנרעד ,ןטסילָאר ערעדנַא

 רעד .גנולעטשנייא-גנַאר עטכערעג ַא טליוו ריא ביוא ,ןעוועג זיא סע ןוא

 ןטכע םוצ ןתמּתצ וצ ןביוהרעד טשינ לָאמניײק ךיז טָאה רעקימנאק רעשידיא

 -תיש-ר ,םםויה-דע ךָאנ זיא ןוא ןעוועג זיא רעקימָאק רעשידיא רעד .םזימָאק

 טָאה רעקימָאק רעשידיא רעד .רעדיײנש-ןסַאמירג תצ ןוא רעגנאז-ןציוו ַא ,ללּכ

 -עגסיוא רעטמיטשַאב ַא טימ לָאר עשימָאק עצנַאג ַא ןריפכרוד טנָאקעג טשינ

 ןשימָאק ןצנַאג ַא ןפַאש טנָאקעג טשינ לָאמנײק טָאה רע .עיניל רענעטלַאה

 ןעוועג זיא ַאזַא ןעמַאנסיױא ןעוװעג ןענייז סע ,ךיז טייטשרַאפ .רעטקַארַאכ

 ןענייז דנַאלסור ןקילָאמת םעד ןיא רעטַאעט ןשידית+ םעד ןיא ןוא ָאקסעלוגָאמ

 רעקימָאק רעד זיפצ ללכב רעבָא .רעקימנאק עטבַאגַאב רעייז עכעלטע ןעוועג

 .גנואיצַאב אזַא םיא וצ טלעטשעגנייא ךיז טָאה סע ןוא ץ"ל רעד ןעוועג

 רעד זיא ,רעקימָאק םםעד ךרוד ,רעליּפשיש ןקיסַאלק-טירד םעד ךרוד

 .רעטַאעט-דנוש ַא יו וליפא קיסַאלק-טירד ןרָאװעג עקירעמַא ןיא רעטַאעט

 ןייז רעקימָאק ןכרוד ןרָאלרַאפ טפאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיא רעד

 ןיא קיטנַאמָאר-דנוש ןייק ןוא ןדלעה ןייק ןיוש ָאטשינ .דנוש ןעמירַאװ לסיב

 יד ןוא דלעה רעד טמענרַאפ דנוש ןיא ןופצ ,רַאוטרעּפער-דנוש ןשידיא םעד

 ןופ עקנישזָאר יד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןענייז ייז .ןָאביוא עמַאס םעד קיטנַאמָאר

 םזיטנַאמָאר ןוא דלעה ןָא .גנוקיטכערַאב םוש ןייק דנוש טָאה יז ןָא ,דנוש

 .רעטַאעט-?ליוועדהאוו ַא רעטַאעט-דנוש רעד טרעוו

 ןופ ןלייז יד ,טנָאדַאמירּפ יד ,רעגניז רעד רעליּפשיוש רעשיטַאמַארד רעד

 -ַאעט ןקיטציא םבעד ןופ ןלַאפעגסיורגצ: ןענייז ,רעטַאעט ןשידיא ןקילָאמַא םעד
 .הלודג רעטכירעגמוא ןַא וצ ןעמוקעג זיא רעקימָאק רעד ,רעט

 זיא רעקימָאק רעד .עקירעמַא ןופ גנוקריוו יד ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא סָאד

 סניוו יד ,סרעטנַאק ידע יד .עקירעמַא ןיא רעליּפשיוש רעטלפצצַאב:טסעב רעד

 רעליּפשיוש עטסרעלוּפָאּפ יד ןענייז ייז .שממ דלָאג ןרַאש ערעדנַא עלַא יד ןופ+

 .עקירעמַא ןיא

 ןענָאק ןלָאז סָאװ ,רעקימָאק עכ"לעזַא טשינ רעבָא רימ ןבָאה זדנוא ייב

 .ענָאדַאמירּפ יד ןותצ רעגניז ןשיריל םעד ,רעליּפשיוש-רַאטס םעד ןטייברַאפ

 -ױש עקיסַאלק-טירד טנַאלפאט רעיײז טול וליפא ןענייז רעקימָאק ערעזדנוא

 .רעליּפש

 ןייק ןיא ןכיילג ןייז טשינ טָאה סָאװ סעּפע ךָאנ טריסַאּפ טָאה צד ןוא

 טרָא סָאד ןעמונעגרעביא טפאה רעקימָאק רעד -- ט"סלעוו רעד ןיא רעטַאעט

 רעטנעצ רעד זיא רע ,טסילָאר-טּפױה רעד זיא רע ,רַאטס ןשיטַאמַארד ןופ

 ןטלעטשעגנייא ןטלַא ןַא רעבָא ןבָאהד רעביירש-ןסעיּפ יד .עסעיּפ רעד ןופ
 עטשרע יװ ןדלעה ךיז ןבָאהד ייז .עמַארדָאלעמ ַא ןוא ָאטערביל ַא ןופ חסונ



 ףעע ט ר א ראי ן ע צ ּױװװ 1 11 1111 111 1111 ווו 1111 1 1 11 1 111

 רעקימָאק רעד .רעירפ יװ סעמַארדָאלעמ ןוא סָאטעבריל ערעייז ןיפצ ןטסילָאר

 .לָאמַא יו ץַאלּפ ןטירד םעד ייז ייב טמענרַאפ

 יד טליּפש רע :טשינ שפנ-תמגע ןייק םעד ןופ טָאה רעקימ:אק רעד רעבָא

 רעירפ יו רעקימָאק ןיא ךיז טבילרַאפ לדיימ עשיריל סָאד .שימָאק לָאר-ןדלעה

 רענעסירעגּפָא רעד ,לזמ-םילש רעד זיא רעקימָאק רעד ,רעגניז ןשיריל ןיפצ

 םיא טביל לדיימ עשירי"ל סָאד רעבָא ,רעטמָאלעצ ןוא רעטמירקעצ רעד ,רַאנ

 ...זידסונ ןטלפצ ןטױל
 -לַאנַא רעלַארטַאעט רעד ןופ עיצַארטסוליא עטסקידיינש יד ריא טָאה ָאד

 .רעטַאעט ןשידיא ןקיטציא םעד ןיא טשרעה סָאװ טייקשיטעבַאפ
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 עשידיא יד ןוא עמַארדלָאמ עשידיא יו

 ןעוװעג רדסכ ןענייז ייז ,רוטַארעטיל ןופ טייוו ןעוועג .רדסכ ןענייז עטערעּפָא ,ופע כפר אש תפ

 טכיילגרַאפ ריא ןעוו רעבפצ ,ןפלָאהַאבמוּפצ שירַארעטיל ןוא וויאַאנ טרעסיותצ :

 ,עקיטנײה יד טימ תצנטערביל עקילָאמַא ןתא ןוא עמַארדָאלעמ עקילָאמַא ןַא

 .קרעוו עשירעלטסניק שממ עקייצלָאמַא יד ןענייז

 טינש ןייא ,חסונ ןייא ,תמא ,טַאהעג טָאה עמַארדָאלעמ ַא סלעבעג סקַאמ

 -עלע טגָאמרַאפ טָאה יז טכַארטעגכרוד ןעוועג זיא יז רעבָא ,ןָאלבַאש ןייא ןוא

 .רעטקַארַאכ לקיטש ַא טקיּפעגסױרַא וליפא ךיז טָאה טפָא ןוא קיגָא"ל ערַאטנעמ

 -מיטשַאב ַא ןעוועג זיא עטערעּפתצ ןַא .ַא .תצ סרעניײטַאל ,סיקסוועשפשזמָאט ןיא

 שירענגיל ןעוועג זיא רע ,ךרוד ןוא ךרוד שידנוש ןעוועג זית רע ,טלַאהניא רעט

 טָאה ריא .טלַאהניא רעטמיטשַאב ַא ןעוועג זיא סע רעבפא סיז ןוא לַאטנעמיטנעס

 .ָאטערביל רעד ןופ טרעהעגסױרַא ןוא ןעזעגסױרַא םיא

 ןפוא םושב ריא טנָאק עטערעּפָא ןוא עמַארדתאלעמ רעקיטנייה ַא ןיא

 רעד ,קיגָאל םםומינימ ַא טימ ןוא רָאלק טלַאהניא םעד ןעמוקַאבסױרַא טשינ

 ךיז טעּפרעט ,ךיז טסייר ,סעקלעשזָאק עדליו טכַאמ ךךיז טכערב טלַאהניפ-צ

 ןענייז סענעצס יד .טלטייקעג טשינ ןוא ןדנובעג טשינ ןענייז ןעגנוריסַאּפ יד ןוא

 ןירַא טלַאפ ףוס רעד ,רדס ןשיגָאל ת: ןיא טשינ ןעמוק ייז ןוא עקי"לעפוצ

 -עגוצ ןוא טיירגעגוצ טשינ שיגָאל לָאמניק זיא רע ,הכוס ןיא ןווי ַא יו רדסכ

 .טריפ

 הדנותח יד .הנותח ַא -- ןלַאפ טרעדנוהד ןופ קיצניינ ןיפצ זיא ףוס רעד

 ןתאלבַאש ַא ןרָאװעג ט"לעטשעגנייא זיא סע ,עקיבלעז יד ןרָאי ןוא ןרָאי ןיוש זיא

 .סרעטַאעט עלַא רַאפ

 עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיא רעטלַא רעד טָאה םורַא ןופתצ םורַא

 -ַאב "רעביירש , ףניפ עקיזָאד יד .רעביירש-ָאטערביל ןוא -עמַארדתאלעמ 4

 .רָאא 15:10 עטצעל יד רפאפ רַאוטרעּפער םעד ןגרָאז

 -ָאלעמ רעד רַאפ קינכעט עלעיצעּפס ןייק טשינ ןבָאה רעביירש עקיזָאד יד

 סעמַארדָאלעמ ןביירש ייז .רעדנוזַאב ָאטערביל רעד רַאפ ןוא רעדנוזַאב עמַארד

 ךיז ןופ יז טרעוװ רעטַאעט-טערעּפָא ןַא ןיא ןײרַא עמַארדָאלעמ יד טלַאפ --

 זיא רעטַאעט ןשיטַאמַארדָאלעמ ת ןיא ןײרַא יז טלַאפ ,תנטערביל ַא ןײלַא
 .עמַארדָא-לעמ ַא יז

 ייוצ עקיזָאד יד רַאפ קינכעט רעדנוזַאב ַא ןופ ןסייו רעביירש יד טשינ

 זיא .םעד ןופ ןסייוו סרעטַאעט יד טשינ ןופצ רוטַארעטיל רעשינעצס ןופ םינימ

 .שיטערעּפתא עמַארדָאלעמ יד ןוא שיטַאמַארדָאלעמ עטערעּפָא יד

 רעד טעמכ זיא סָאטערביל ןוא סעמַארדָא-לעמ יד ןופ טלַאהניא רעד

 .ןיבר ןשידיסחד ַא טימ השעמ ַא סע זיא ןרָאי ןופ ךשמ גצ ןיא .רעקיבלעז

 עקירעמַא ןייק טמוק סָאװ ,לדיימ ַא טימ השעמ ַא סע זיפ רָאי ףניפ עטצעל יד
 .ןתח ןקילָאמַא ריא טניפעג ןוא

 ןיא העד יד ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד ןוא סרַאטס יד ,סרעשזדענעמ יד

 ןעמ טליּפש סרעטַאעט ןעצ רעדָא ,ןיינ ןיא סָאװ טשינ ןיטולחל טרַא רעטַאעט

 .אטערביל עקיבלעז יד =

 ןַאמדירּפ השמ 44

 "ןטורקער, ןיא דש לאירבג סלַא



 רעטַאעט וינעווע דנתנקעס רעד טָאה (1937-1936) ןָאזעס ןקיטנייה םעד

 רעקיבלעז רעד טימ ךילבעטשכוב ןָאזעס םעד טנפעעג רעטַאעט-סקלָאפ רעד ןוא

 .רעקיבלעז רעד טרָאװ ןיא טרָאװ שממ זיא טלַאהניפצ רעד ,ָאטערביל

 .טַאהעג טשינ שפנ-תמגע סיורג ןייק םעד ןופ ןבָאה סרעטַאעט עדייב ןוא

 ןייפצ ןיא .סעטערעּפָא ערעדנוזַאב ייוצ סױרַא םצע ןיא ןענייז סע ןוא
 עטערעּפָא יד טָאה ,רעקידנּפילכ ַא ןוא רעקידנענייוו ַא רַאטס רעד זיא רעטַאעט

 רעד זיא רעטַאעט ןרעדנַא םעד ןיא .העש יירד רעביא טעּפילכעג ןוא טנייווג
 יירד טסדנוקעג ןוא טעװעצלעג עטערעּפָא עקיבלעז יד טָאה ,רעקימָאק ַא רַאטס
 .דנַאנַאכָאנ העש

 סָאװ ,ךעלדיל יד ,סקירי"ל ענעפורעג ױזַא יד ןענייז ןזָאלעגּפּנ רעמ ךמנ

 רעביירש-סקיריל .עמַארדָאלעמ רעד ןיא ןופצ עטערעּפָא רעד ןיא ןיײרַא ןזומ
 ןייק טשינ טעייטס עכעלטע יד ייב ןוא קיניײװ רָאג רעטַאעט רעשידיפ-צ רעד טָאה

 .סרעטַאעט 10 רעדָא ,9 עכלעוו רַאפ עטמַארגעג ךעלדיל ןלעטשצווצ טנַאלַאט

 טעבַאשטש ןעמ ןוא רענייב יד ןופ ךרתאמ םבעד סױרַא ךיז ןופ ןעמ טיצ
 .ךעטש עסייוו עסיורג טימ סקיריל

 ןיליירפ ּבֵייל דיליירפ בייל

 "ןטַארקַא=סיר" ןיא דלָאנ רעה סלַא
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 רעשידיא רעטלַא רעד טסייוו ישזער ןופ

 .רַאטס רעד ךיז ףיוא טגָארט ישזער ןופ טכילפ יד .טשינ ןיטולחל רעטַאעט

 ץַאלּפ רעמ סָאװ ןכַאמ וצ ידכ ןעי"לָאר עלַא ןדײנשמורַא ןיא טײטשַאב ישזער יד

 עצנַאג יד ןלָאז ןרָאיטקַא יד .ה .ד ,טירטפיוא ןטשרע ןייז ןטיירגוצוצ ,רַאטס ןרַאפ

 ,קיזומ יד .רע טמוק טָא ןוא טמוק רע זַא ,טייג רע זַא ,םעד ןגעוו ןדער טייצ

 -דיימ עקידנעגנירּפש יד ,שרנמ ןטסנעש ןטימ ןנעגעגַאב םיא לָאז ,טייז ריא ןופ

 .גנורעטסיײגַאב טימ ןוא דיירפ טימ ןע"לגנירמורַא םיא ןלָאז ךעל

 .ישזער יד טגרָאזַאב רע טהצה ,טגרתצזַאב סָאד טָאהד רַאטס רעד ןעוו

 טסייו ןעמ ,עסעיּפ יד ןביוהדנָא טשינ ןָאק ןעמ זַא טפָא עקַאט טריסַאּפ

 ןשינעטכידעג יד ןיא ןלַאפוצניײרַא ידכ ,ביױהנָא םעד ןעגנורּפשרעביפ- וצ יו טשינ

 .עסעיּפ רעד ןופ

 .ןזָאירוק ערעדנַא ךס ַא ןריסַאּפ סע

 .ןרובמוס עטסיו ערעדנפא ךס ַא ןריסַאּפ סע

 טַאהעג לָאמַא ןבָאה עטערעּפָא עשידיא יד ןותצ עמַארדָאלעמ עשידיא יד

 סירָאב ןוא לעבעג סקַאמ ,לשמל ,ןעוװעג ןענייז סָאד ,ןרָאסישזער ךעלקיטש

 ןבָאה ייז רעבָא ,זיולב ןענתצלבַאש ריפ-יירד טַאהעג ןבתנה ייז .יקסװעשַאמָאט

 ןדניבפיונוצ טנָאקעג טָאה לעבעג סקַאמ .רעקיניוו רעדָא רעמ ,טריפעגכרוד ייז

 .טנורגרעטניה ןוויטַארָאקעד ןקיטכיר ַא טרָאד ןוא ָאד ןבעג ןוא ןעילָאר יד

 ןבָארג רַאפ ,ךעלעקצפצצ עקידנעיירש רַאפ שוח ַא טַאהעג טָאה יקסװעשַאמָאט

 ףיוא לּפמעטש ןייז טגײלעגפיורַא טָאה רעבָא ץוּפ ןזָאלקַאמשעג רַאפ ןוא טכַארּפ

 .גנוריפפיוא ןַא

 ןוא סלעבעג וליפא ;:טשינ .ָאטשינ ישזער ןייק ןיטולח"ל זיא טנייה

 -ַאמָאט ןופנ סלעבעג וליפא ָאטשינ .ןענָאלבַאש עכע"לטע סיקסווװעשַאמ:ט

 .ןעגנוריפפיוא יד ןיפ-צ ץנַאלג ןוא טכַארּפ עבָארג סיקסוועש

 -ַאעט ןיא טרָא ןעזעגנָא ןז רעלַאמ רעד טמענרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 רעברַאפ ַא .רעלַאמ ןייק ןופ טשינ ןעמ טסייוו רעטַאעט ןשידיא ןטלַא ןיא .רעט

 ןצימיא סָאװ רעדָא ,ןייא םיא טלַאפ סע סָאװ סָאד טנווייל ַא ףיוא ןָא טרימש

 .טגרָאזַאב זיא טייז עשירעלַאמ יד ןות-נ ןייא טלַאפ רעגָאז-העד יד ןופ

 םוצ רעצנעט ןייק רעבָא עמ טצנַאט עטערעּפאנ רעשידיפנ: רעד ןיא

 ,לדימ סתנד ,רעטנוא טגניז טצנַאט סָאװ לדיימ סָאד ,ָאטשינ ןענייז ןצנַאט

 .רעטנוא טצנַאט טגניז סָאװ

 ןופ סעּפע טשינ טסייו וועידעבעל רעסיוא ,רעט:צעט ןשידיא ןיא רענייק

 = ,ץנעט יד ןלעטשנייא לָאז רע רעצנעט ןטלושעג ַא וצ ןעמוקנָא ןעמ זומ .ןצנַאט
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 שטריוה השמ

 "ןטייק , ןיא ירָאנירג סלַא



 רצלזָאר ףדלַאג

 "ןטַארקַאטסיר, ןיא ַאקשטינַאפ סלַא

 וצוָאר לשרעה
 02 ןיא !אקהוכאז םלא

 רטמיר ַאבויל

 ןיא ינעמ יטע סלא "200,000,
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 ןללעטשוצנייא ןעמעוו טימ טשינ לָאמנייק טָאה רעצנעט רעטלושעג רעד רעבָא
 .ץנעט יד
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 טושּפ ףיױא טרעה רעטַאעט רעשידיא רעד .ףוס ןופ ביױהנָא רעד זיא סע

 ,רע"ליּפשיוש ןופ טקידיילעגסיופ-צ זיא רע .רעטַאעט רעטכעלש ַא וליפפ ןייז וצ

 ערעדנַא עלַא ןופ ןוא עיצַארָאקעד ןופ ,ישזער ןופ טשינ טסייוו רע ,רַאוטרעּפער ןופ
 .תומלשה ערַאטנעמעלע ןוא עשינכעטדןייר

 .ךעלרעניא טרניאור ןצנַאגניא טסָארּפ ןוא טושּפ זיא רע

 רעכעלרעניא ןופ ןייגסיוא רעטַאעט רעד טעװ ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 ,טײקשילענָאיסעּפָארּפ לסיב טצעל סתאד ןברַאטשּפתנ טעװ סע ,טײקמירָא-טולב

 לסיב טצעל סָאד ןוא טײקשירעטַאעט לסיב טצעל סָאד ןדניוושרַאפ טעװ סע

 .עיציבמַא ןותנ טנַאלַאט רעשירָאיטקאצ

 ַא ןיוש רעטַאעט רעשידיפצ רעד זיא טקנוּפדנַאטש-רעטַאעט םענייר ןופ

 .ךיז ןיא ןבע"ל ןשירעלטסניק ןופ קנופ ןייק טשינ טָאה רע ןנמ-רב

 -רַאפ דנילב תוחוכ ענייז רע טָאה יב
 יצ ,טייצ רעיינ רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ טסואוועג טשינ רע טָאהד יצ ,טעװעלכַאט
 -ערָאעט ַא טציא זיא ץלַא סָאד ,דרָאמטסבלעז ןעמַאזגנַאלל ַא ןעגנַאגַאב רע זיא
 .ןינע רעשיט

 יד ןעגנַאגעגסיױא ןענייז רעטַאעט ןשידיא ןטלפ םעד זַא ,זיא טקַאפ רעד
 .תוחוכ

 ןקידססוג םעד ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאפ וצ רעטַאעט רעיינ ַא טרַאװ סע ןוא
 זיא רע ,דנַאברַאפנטַאר ןיפצ ָאד זיפצ רע ,ָאד ןיוש זיא רע .רעטַאעט ןשידיא
 .עקירעמַא ןיא :ם:ד ןיוש זיא רע ןוא ןלױּפ ןיא ָאד ןיוש

 אז דא : : קא

 סכ ס



 ןעצ

 ןסאמ עשידיא עטסטיירב יד טימ ןעמאזוצ
 .בוט םוי""ףעטרא, םעד טימ ךיז רימ ןעיירפ
 -קאפ רעמאזקריוו א ןרָאװעג זיא "ףעטרא, רעד
 -לוק םעד ןביוהרעד ןופ טיבעג םעד ףיוא רָאט
 .עקירעמא ןיא ןסאמ עשידיא יד ןופ בצמ ןלערוט

 ןפלָאהעגטימ ךס א טָאה "ףעטרַא , רעד

 -םוי ערעזנוא ןעניישאב ךרוד ?רָאקיא , םעד

 .םיבוט

 "ףעטרַא םעד ןשניוו רימ
 ידכ ,רעסעב ךָאנ ןוא רעסערג
 ןייז ןָאט ןענָאק רעמאזקריוו

 ךָאנ ןסקאוו

 ךָאנ לָאז רע
 .טעברא

 "רָאקיא} ןופ וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ

 ראטערטעס ,וואזאמלא .ש

 ! ןכע וליינ , לאנרושז םעדר טנעייל

 ןיא לאנרושז ןקיצנייא םעד טנעייל
 ןבעל םעד ןגעוװ שילגנע ןיא ןוא שידיא
 .טלעוו רעצנאג רעד ןיא ןדיא יד ןופ

 רָאי א 91.00 ןאשּפירקסבוס

 .י .נ ,קרָאי וינ ,ייוודארב 799 ,"ןבעליינ ,

 שטנערב רָאקיא יספיקאפ
 ףעטרַא םעד טסירנַאב

 .קעס ,ןאמרעש .ס

 ףעטרא םעד ןּפירגאב רּומ

 האקיא

 .לאק ,אמולאטאּפ

 ר ַא קי א

 עטימָאק טקירטפיד ןַאטפָא

 ויטקעלָאק ףעטרא םעד טסירגאב

 ָאידוטס ףעטרַא יד

 -קעלָאק-רעליּפש ףעטרַא םעד קיצרַאה טסירגַאב
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 םעד טסירג "רַאקיא רעד

 ףעטרַא ןופ
 ייפירוי ןמ לי* לנעצ

 טולאס רענאשזדיבדאריב רעזנוא
 -לאווראפ ןוא וויטקעלַאק םעד וצ
 ןשידיא ןקיצניא םעד ןופ גנוט
 .עקירעמא ןיא רעטאעט רעטעברא

 ! ףעטרַא רעד לָאז ןבעל גנַאל

 רעשיטָאטש רעקראיונ

 טעטימָאק "רַאקיא,

 רעציזרָאּפ ,וואצאש .ל .רד

 ראטערקעס ,ןיקלא .א

 רָאקיא דעטיימאנלאמא

 10 ןייז וצ ףעטרא םעד טסירגאב
 -טסניק רעקיצנייא רעד יײליבוי-רָאי
 ףיוא רעטאעט רעטעברא רעשירעל
 .סַאג רעשידיא רעד

 רעזיײנאגרַא ,ןיוועל םולש
 .קעס ,ןאמכארב איווליס

 רעזנוא

 ןוא רעייא

 עקיצראה

 ןסיורג רעזנוא

 רָאקיא סקנארב

 יי א יי יא א אט יא או יערשושטבע?שעעו

 ףעטרא רעזנוא ןסירגאב רימ

 ייליבוי ןייז וצ רעטאעט

 = א; = * א
 | 68 }- א

 ,יַאבמע עט טרעפ

 ןשירַאטעלָארּפ םעד ןפירגאכ רימ

 ןקירעי 10 ןייז וצ ףעטרא רעטאעט

 .ייליבוי
 שטנערב רַאקיא

 ואמד טי א יי
 ןֿפמרצרײגנצ

 ַאישזדרָאשזד ,ַאטנַאלטַא

 ווונארב
 ףעטרַא םעד טסירגַאב

 רַאקיא 5יו

 .בוט-םוי ןסיורג ןייז וצ וויט

 ףארעש .א ןייטשדלאג. ..ד
 רעפּפעלק .מ ילייב .ה
 ןיבור .ה רענרעל .ס
 ץטירג .ס ןאטּפיל .א
 גרעבנעלָאק .ס רעטכעש .ב
 ןייטשטילב 'כ טדנערב .ט
 ןאינ 'כ וואקאש .ז

 דלאוו .ווװ
 ףצש לכימ 97

 "רעטינש? ןיא קעבארַאּפ



 רצניּפש הנח

 "ןטורקער, ןיא עביוט יד סלא

 סעקינפעטרַא םירבח ערעייט

 סָאװ טייצ רָאי 10 יד ראפ

 -רַא רעד ייב זיא ףעטרַא רעד

 -ָארטקעלע סלא ,ךיא ןיב ,טעב

 ןיימ ןיא ןענַאטשעג ,רעקינכעט

 "ךראָאב שטיווס , םייב ?קניוו

 יד ךייא רַאפ ןטכױלַאב ןוא

 ןופ ןביוהעגנָא ,ןעגנולעטשרָאפ

 -קעּפס ןסיורג ןטשרע רעזדנוא

 זיב ."רעיוט םַײב} קאט

 טשרעוצ -- ?שטנָאּפ שטנָאה,

 ,סטלָאצעג ןָא ,"ריטנולָאװ, סא

 -רַא, רַאפ ךָאנרעד --- ריא יװ

 .ריא יו -- ..."סעשזדייוו-ףעט

 ףעטרַא רָאי 10 זַא ,ךיא ליפ

 בוטהםוי ר עז ד 2 ו א יא

 זדנוא ןוא ךייא שטניוו ןוא

 ! "סיוארָאפ , ןשרבח ַא ןעמעֶלַא

 ,רעייא

 ,םיובלע .ח
 ,רעסירטקעלע-עגיב
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 ןעצ
 1111 100 111 1111 111 1111 1111 1 1 ר

 טקותפטכפ'7 רשקידירפ א

 טנָארפ-רוטלוק ןפיוא

 עקידיירפ רעזדנוא ךייא ןקיש רימ
 -ןעצ םעד וצ גנוסירגַאב עקידבוט-םוי ןוא
 .ףעטרַא רעזדנוא ןופ יי"ליבוי ןקירָאי

 רעטעברַא ןשידיא םעד רַאפ זיא סע
 וצ דיירפ ערעדנוזַאב ַא טעטיזרעווינוא
 -ניא-רוטלוק ַא יו ,ףעטרַא םעד ןסירגַאב

 עקיבלעז יד ךיז רַאפ טָאה סָאװ ,עיצוטיטס

 -ינוא רעטעברַא רעשידיא רעד יװ ,ןליצ

 -לוקק םעד ןביהוצפױא :טעטיזרעוו

 -יא עטסטיירב יד ןופ טרַאדנַאטס - רוט

 יז ןקיטפערקַאב ;ןסַאמ-סקלָאפ ןוא -רעטעברַא עשיד

 ןטסרָאלק םעד ףיוא ייז רַאפ ןענעכייצנָא ןוא שיגָאלָאעדיא

 -טנרָא רעדעי ןייג ףרַאד סע ןכלעוו ףיוא געוו םעד ןפוא

 -סקלפאפ ןוא רעטעברַא רעקידנעניימ-ךעלרע ןוא רעכעל

 .שטנעמ

 רעד טָאה ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי ןעצ יד ןיא

 -ריו םעד ףױא עבַאגפיוא יד טָא טריפעגכרוד ףעטרַא

 -רָאלק רעשיגָאלעדיא ןייז קנַאד ַא זיא סע .ןפוא ןטסקיד

 ןביוהרעד ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,טייקטסואווַאב-ליצ ןוא טייק

 סָאװ ,ךיוה רעשירעלטסניק רעקיטציא ןייז וצ ףעטרַא םעד

 -ָאיצולָאװער ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא קעװַא םיא טלעטש

 .רעטַאעט ןשירעלטסניק ןרענ

 ,ףעטרַא ןופ ייליבוי ןקירָאײ-ןעצ םבעד קידנסירגַאב

 -רעליּפש ןצנַאג םעד וצ ןוא רעוט ,רעריפ יד וצ רימ ןגָאז

 -יירפ ןוא רע"לעה ַא זיא ףעטרַא רעזדנוא :וויטקעלָאק

 -לוק ןרענהציצולָאװער רעזדנוא ףיוא טקנוּפ-טכיל רעקיד

 -רַא רעד ףרַאד טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא !טנָארפ-רוט

 וצ עבַאגפױא יד רעטסנרע ךָאנ ןלעטש ךיז רַאפ ףעט

 -עלטסניק ןוא רערענָאיצולָאװער רערעסערג ךָאנ ַא ןרעוו

 -ילדנעצ יד ןריפ ןוא ןרעטסײגַאב לָאז סָאװ ,חוכ רעשיר

 וצ ןסַאמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיא רעטנזיוט רעק

 רערעסעב ַא וצ ,ןעגנוכייגרעד עלערוטלוק ערעכעהד ךָאנ

 ןרענעש ,ןרעסעב ַא רַאפ ןפמעק וצ יו שינעדנעטשרַאפ

 .ןבעל ןכײרסטלַאהניא ןוא

 -נוכיירגרעד עשירעפעש עקידרעטייוו וצ ,סיוארָאפ

 ןרענָאיצולָאװער ןטקיטסעפַאב ,ןרעסערג ַא וצ !ןעג

 ןוא -רעטעברַא עשידיא יד רַאפ רעטַאעט ןשירעלטסניק
 רעקיצנייא רעזדנוא ןבעל גנַאל לָאז !ןסַאמ-סקלָאפ

 !ףעטרַא רעד -- רעטַאעט רעשידיא רערענָאיצולָאװער

 ןשידיא ןופ גנוטלַאוורַאפ
 טעטיזרעווינוא רעטעברַא

 ,רַאטערקעס ,רענרעשט .פ

 ףעטרַא רַאי

 רענרעשט עילופ
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 רעטעברא ןלאנָאיצַאנרעטניא ןופ טעטימָאק רעקרָאי וינ םייב טנעמטראּפעד הארד דעד
 סורג ןקימַאלּפ א ןקיש םעשטנערב ןוא סרעטנעצ יד ןופ סעיצקעס םַארד יד טימ ןעמאזוצ ןדרָא
 גלאפרעד ןטסערג םעד ףעטרא םעד ןשטניוװ ןוא םואייליבוי ןקירָאי 10 ןייז וצ ףעטרַא םעד
 .רעטאעט רעטעברא ןשידיא ןשירעלטסניק ןוא ןסעמע ןא ןעיוב ןופ טעברא רעסיורג רעד ןיא

 ןיא ןענאטשעג לָאמעלא ןענייז סעיצקעס עשיטַאמַארד ענייז ןוא טנעמטראּפעד םארד רעד
 טנַאה-ןיא-טנאה ןייג לָאמעלא טעװ ןוא ףעטרַא םעד ןעיובפיוא ןפלעה ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד
 .סקואוו ןקידרעטייוו ןייז ןיא ןפלעה םיא ןוא ףעטרַא ןטימ

 ! ףעטרא ןשירעלטסניק ןוא ןקראטש א וצ סיורָאפ

 קראיונ ןופ טעטימָאק טָאטש רעשידיא
 .א .א .א םייב טנעמטראּפעד םַארד

 ראטערקעס ,ןילכאר ןעב ;רעציזרָאּפ ,רעדעל .י

 רעטנעצ יטינימָאק סקנארב לדימ םארד רעטנעצ יטינוימָאק ליווזנארב

 עּפורג םַארד וויטקעלַאק

 םקנָארב ,ייווקראּפ טנָאמרעלק 2 ןילקורב .,.ווע יעוואקאר 1

 יא ןקי טו ע=ה קיטנוז ןוא קיטסניד ןדעי טריטעּפער
 ןאמצריוועג .י : רעסישזער

 יי לטסעמ .י :רעסשיזער
 4 יינאגרַא ֹק א ר 0

 .א .א .א ,10 .רב םאכ עיצקעפ םארד || ראט ר
 .קיטסניד ןדעי טריטעּפער גע :

 םרעטיּפ .ב : רעסישזער ןָאסלענ .ע רעּפוק .מ
 רעזיינאגרא פוביס .פ יקסווָאטסָאמ .ה שטראמ רעטסע

 ןָאסלענ .מ רעלסעק .ל ץרַאװש ארָאל רעבואט .מ
 ןאמדירפ .מ קָאלג .ז ןעלָאּפ .ע ןאסקעשזד .ר

 ןאמטור .א ןייטשניבור .א ןילכאר .ב שטיווָאנאראב .מ

 רעקאל .ס ןאמגערב .? ווָאלּפעש .פ רעגניס .א
 6 יקסוואראט .פ ץיוװָאלָאמס .ס

 .א .א .א ,202 .רב ןופ עּפורג םארד 9
 סקנָארב ,דוָאר ןָאטסָאב 9

 קיטנָאמ ןדעי טריטעּפער
 ץלַאה .ד :רעסישזער

 עּפורג םארד רעטנעצ יטינוימאק סקנארב
 םקנארב ,.ווע ןָאטנילק 5

 רעזיינאגרא רעלימ .ב קיטשרענָאד ןוא קיטסניד ןדעי טריטעּפער
 סייוו .ב רעלושטלא .מ :

 5 . א

 יקסנעדור .ר ץיװָארָאה .ד א 0
 ןאמרעמא .מ ןאמרעקא .א 0 א
 סקאס .ס ןיײטס?רעּפ .? פערל יב

 '" עלאיב .ע רעלימ .ה
 יַאוויל .ד קנערפ .נ
 עּפורג םארד רעטנעצ יטינוימָאק ןאטיירב ןיוועל .ב ןאמצלאז .מ

 ןילקורב ,.ווע דנעלייא ינוק 0 יקסנאלאּפ .פ ןיש דוי

 קיטסניד ןדעי טריטעּפער רעיַאב .ר קאיניש .ק
 רעצלעמ .פ : רעסישזער ריּפס .פ יַאוויל .ב

 רעזיינאגרָא ןאמרונ .ר 6

 סייוו .וו ץאק ?רעּפ

 ןאמנערב 5 : ןעזָאר .י וויטקעלַאק םַארד טקעּפסַארַּפ
 א אב סקנארב ,דראוולוב ןרעמואס 7 ןאמקילג .י לאטנעזאר .ה בכל ים

 ןאמטייוו .פ ןאמּפורג .נ קיטשרענָאד ןוא קיטסניד ןדעי טריטרעּפער

 טאלבנשריוק .ש 2 ןאלּפאק .מ ץלאה .ד : רעסישזער גרוש 0 ;לפ8

 : רעזיינאנהא - -- .- -- ףעשאפ םעס
 רעטנעצ יטינוימָאק דנעלייא ינוק ראטערקעס לָארק .מ ְּפ 5 ףלמפףרפ 0 6 4

 עּפורג םארד ןאמראמ ןיזעג .פ
 ןילקורב ,סַאנ עט97 טסעוו 4 ןייטשנפלעה דלעפיירפ .ּה
 ךָאװטימ ןדעי טריטעּכער סרעטניוו גרעבשיפ .י
 ץלָאה .ד :רעסישזער רעזדניבור טומלאמ
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 א ןופ ,רעלדָא עצלָאטש ריא טסירגעג טייז

 ןשידיא ןרעסעב

 ןסייוו רימ

 -רעדנואוו רעייא ןופ סעצָארּפ ןיא ךרוד טכאמ

 .טעברא רערַאב

 יד ןכיירגרעד וצ רעטנוא ךיז ןעמענ רימ ןוא
 ריא עכלעוו ,קיפיסַאפ ןפיוא ןטַאטלוזער עבלעז
 .קיטנַאלטַא ןפיוא טכיירגרעד טָאה

 ! ףעטרא רעד לָאז ןבעל גנַאל

 עקייש
 ש הרזע

 ץרא-ךרד ןלַאיגעלָאק טימ

 ןיטקעלַאק רעטאעט רעשידיא

 עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל ןופ

 סוארטש
 ןייט י

 ! רעטאעט

 ריא עכלעוו ןטייקירעוװש יד

 7 ּפָא טינ זנוא טקערש סאד רעבא
 טסירגאב *ןעּפטעלָארּפ רעד

 רעד וצ וויטקעלָאק ףעטרַא םעד

 -סיזקע רעקירָאי-ןעצ ןופ גנורעייפ

 -ײײרגרעד עסיורג ענייז טימ ץנעט

 -טסניק-שיראטעלגארּפ סלא ןעגנוכ

 .לבמַאסנא רעטאעט רעשירעל

 עמַארד רעד וצ םינּפ ןטימ רעמ

 יד ןוא ןבעל םעד ּפָא טלגיּפש סָאװ

 ןסאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ ןפמאק

 .עקירעמא ןיא
 רעוויס

 קאלַאּפ
 גרעבסייוו לווייפ
 שריה יכדרמ
 סנעבור אראלק
 קאּפיעג .פ .ם
 ןייטשנראב
 שריה לאס

 וואמירטס .ע
 וואמירטס טור
 סיראב רתסא
 ןאלעּפאק
 וואנאדנאב
 ןיצּפיל םעס

 יע פטטקאהפ-

 ראטערקעס ,רעלימ .ל

 8ּ ןעזָאר גנאל .ה
 ןאסניבאר ןיקראווד
 יקסווָאלעּפאק .א

 ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םייב עיסימָאק-רַאוטרעּפער עלאנָאיצַאנ

 ןַאדרָאג סלראשט ,ץנארעמָאּפ .א ,רעדעל .י ,ירג רעב ,דירפ .י :םקניל וצ סטכער ןופ

100 



 ןעצ

 5 רו ףש

 רעטַאעט ןשידיא

 עק רעװאא ן"א

 רעטומלרעפ םולש 9

 זיב ךָאנ זיא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םנופ עטכישעג עלופ ןייק

 ירעד ךעלכעזטפיוה זיא סָאד .ןראאוועג טכע-?טנפערַאפ טשינ טציא

 רעדָא ןפרָאװעצ ןענייז עטכישעג רעד רַאפ ןלַאירעטַאמ יד סָאװ ,רַאפ

 :עגירעטַאעט רעשידיא רעד ןופ רעבײרש רעד .ןצנַאגניא ןלעפ ײז

 ,רעקעדטנַא רעד ךױא רָאנ רעלמַאז רעד רָאנ טשינ ןייז ףרַאד עטכיש

 זוחמ וצרעד .ןלַאירעטַאמ יד ןופ רעביילקּפָא רעד ןוא רעשרָאפ רעד

 -עג רעד טימ ןעמַאזוצ רעטַאעט ןשידיא ןופ עטכישעג ןביירש ןעמ

 "יזערַאפ ייב ןיוש ןבָאה ןילַא ךיא .עמַארד רעשידיא רעד ןופ עטכיש

 רעקיזָאד רעד ןופ ןטנעמָאמ עסיוועג טכַארבעגסױרַא ןטייהנגעלעג ענעד

 ןדַאזיּפע עקיטכיו יד ןופ ײר ַא ןענָאמרעד ךיא לעװ ָאד .עטכישעג

 .טביולרעד ץַאלפ רעד ליפיוו ףיוא

 סירָאטקעּפ רעקרָאי וינ יד ןיא רעטַאעט

 עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא סא

 ןיא .טירטס רעטסעשט ףיוא ירָאטקעּפךטערַאגיס ַא ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאהד

 ןרָאװעג קרָאי וינ ןיא ןקירבפאפ ערענעלק יד ןופ ךס ַא ןענייז טייצ רענעי

 ןותצ ןעגנוזעג ןטרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעניז םעד ןיתצ סרעטַאעט עקניניילק

 -עג וצ רעווש ןעוועג זיא סע .ךעלדיל-רעטַאעט עטנַאקַאב עלַא ןעגנוזעגרעביא

 סָאװ ,רעטעברַא עכעלטע תוזדּפה לכל ןייז טשינ ןלָאז סע ואוו ּפַאש ַא ןעניפ

 ואו םוטעמוא .?רעטַאעט-שידיא, טכוזַאב טשינ םבי טייז רענעי ףיוא בוָאה

 יד ןוא ,טייטש טלעוװ יד סָאװ ףיוא ןעגנוזעג ןעמ טָאה ,ןעוועג ןענייז עכלעזַא

 רעטעברַא ערעייז ןשיווצ ןבאה וצ היכז יד טַאהעג ןבָאה סאו רעּפעש עקיזָאד

 ךָאנ ןעוועג זיא ,רעבָאהביל-רעטַאעט =: םתרס רעדָא ,טסיטַאטס םענעזעוועג ַא

 ,ןטעצרעט ,ןטעוד ,סָא-לָאס ןרעה טנָאקעג ןעמ טָאה ּפַאש םענעי ןיא .רעכעליירפ

 ,טַאהעג התצנה רעייז ןופרעד ןבָאה רעטעברַא יד .טשינ סָאװ ןוא ,ןטעטרַאװק

 טהנה ןענישַאמ יד ןופ ןּפַאלק ענדונ סָאד ןגָאלשרַאפ טָאה ןעגניז סָאד לייוו

 ו"ליפא ןוא ,סירָאטקעּפ עקיטעמוא יד ןיִּפצ לַארטש ןקיטכיל ַא טכַארבעגנײרַא

 .ךעלדיל-רעטַאעט עשידיא יד ןופ רעגניפ יד טקעלעג ןבָאה סעסתאב יד

 .1881 ןוא 1880 ןרָאי יד ןופ עטכישעג יד זדנוא טלייצרעד ױזַא

 -סעשט ףיוא ירָאטקעּפ-ןטערַאגיס יד ןעוועג ךיוא זיא *לרעטַאעט , ןימ תצזַא

 ,רעטעברַא טרעדנוה סקעז יד ןשיװצ ןענופעג ךיז ןבָאהד סע ואוו ,טירטס רעט

 רענעזעוועג ַא ,קאבאלפצג םהדרבא :טקיטפעשַאב ןעוועג ןטרָאד ןענייז עכלעוו

 ,םייה רעד ןופ רָאיטקַא ןשידיא ַא רַאפ ןבעגעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,טסיטַאטס

 ר
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 ףררררררררר רוט

 ווו רוט רוט

 / ןופ סעיפַארגַאיב |
 | ףעטרַא ןטייווצ

 |  ויטקעלַאק
 ַאלעדַא ,ןזייא

 ןיא 1900 ןיא ןריובעג

 -קוא רעד ףיוא לטעטש ַא ,עשטסישז

 -עג נודליב עטשרע יד .עניַאר

 .לוש רעשיסור ַא ןיא טרָאד ןגָארק

 -ַאמַאלקעה ןיא טנכייצעגסיוא ךיז

 טקילײטַאב ךיז .ךַארּפשסיױא ןוא עיצ

 ,ןעגנולעטשרָאפלוש ןיא רעירפ

 .ןזיירק עשיטַאמַארד ןיא ךָאנרעד

 ַא ןיא ןרָאפענרעבירַא 1916 ןיא

 טצעזעגרָאפ ןוא טָאטש רערעסערג

 -עג א טרָאד טַאהעגנ .ןענרעל סָאד

 רעמ ןרעוו וצ טנַאקַאב טייהנגעל

 -עננָא קידנעייז .רעטַאעט ןגעוו

 םעד ןיא עשריסַאק סלַא טלעטש

 ךיז יז טָאה ,רעטַאעט ןשיטָאטש

 .רעלטסניק ךפ ַא טימ טנגענַאב

 -ער רעד ןופ טייצ רעד ןיא לעיצעּפפ

 -ָאר

 טקילײטַאב ךיז זייוונטייצ .עיצולָאװ

 .ןעגנולעטשרָאפ ןיא

 ןיא .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ףעטרַא ןיא ןטָארטעגניײרַא-= .1

 -ףעטרַא יד טכַאמענכרוד 1928 ןיא

 ַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא עידוטס

 -יהט, :יוװ ןסעיּפ ערעסערנ יײר

 האפ .2טהעקעק שריה) .שינעק

 =עה 2 .?(טנערבכ סעטס) רעה נעט

 ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה , ןיא ,"ןטורק

 ערענעלק עקינייא ןיא .??עוָאשזד

 ,"ןָאפעלעט הייב , יו ןעננוריפפיוא

 ןָאטגניװיר, ,'ןאשזדיב -  ָאריב,

 ,?סנזח םעד יסייּפ לטָאמ , ,"טירטס

 .ערעדנַא ןוא "?עניש,

0 

 אפול .תשבנעז-א

 ,עשרַאװ ןיא ,1899 ןיא ןריובעג

 -לייטנָא .ןרעטלע עכעלנעמרַאפ ייב
 ןיא ןליּפש ענעדיישרַאפ ןיא ןעמונעג

 ןיק ןעמוקעג .שליוּפ ףיוא ,לוש

 1918 ןיא .1914 ןיא עקירעמַא

 -יל רעגַאקיש רעד ןיא ןטָאדטעגניירַא

 -לעוענ רעשיטַאמַארד - שירַארעט
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 -נגלָאפ יד ןיא ןעמונעגלייטנָא ,טפַאש

 רעטיוט רעד, :ןעגנוריפפיוא עקיד

 ןופ ישזער ,שַא םולש ןופ ,"שטנעמ

 ,"רצוא רעד, ; םיובלטייט םהרבא

 קרַאמ ןופ ישזער ,יקסניּפ דוד ןופ

 עמשטערק עטסוּפ יד, ; דייווש

 ר ןופ ישזער ,ןייבשריה ץרּפ

 ןופ ,"ןשטנעמ .ַא ןופ ןבעל סָאד,

 -עג ןָארעמ ןופ ישזער ,וועיעדדנַא

 -יױרט ןייז ןופ רעגניז רעד , ;גניר

 רג, רעד ; וָאמיד ּפיסָא ןופ ,"ר

 ןופ ישזער ,ָאנזיצַאק א ןופ ,"קדצ

 רעד טימ טליּפשעג .ווָאלוב ףסוי

 ןופ געט יד , ןיא "עּפורט רענליוו,

 בקעי ייב טנרעלעג ."ןבעל רעזדנוא

 .ןָאזעס ןייא לטסעמ

 ןיא ןטָארטעגניירַא 1929 ןיא

 -וטס-רעטַאעט רעטעברַא) ?סעטרַא,

 ןעמונעגלייטנָא ,(ָאגַאקיש ןיא עיד

 -טָאב ילתפנ, : ןסעיּפ עקידנגלָאפ ןיא

 ,"רעטָאפ סרַאסימָאק םעד, ,"ןיוו

 -יישרַאפ ןיא ןוא "טרעקעל שריה,

 -ער רעד רעטנוא ,סרעטקַאניײא ענעד

 ןעמוקעג .גרעבנעזייא ריאמ ןופ ישז

 ןיא ןײרַא ,1993 ןיא קרָאי וינ ןייק

 עטשרע יד ןגָארקעג ,עידוטס-ףעטרא

 ,"ןטורקער, ןיא עלחר סלַא עלָאר

 שטנָאּפ ,שטנָאה , ןיא טקילײטַאב ךיז

 -נוא ,"רעטינש יד , ,"לעואשזד דנע

 -יינש אנעב ןופ ישזער רעד רעט

 .רעד
0 

 דוד ןשָאטַאּפָא

 וינ ,סקנָארב יד ןיא ןריובעגנ

 ,רעטָאפ ןייז .1918 רֶאי ןיא ,קרָאי

 רעשידיא ַא ןזיא ,ושָאטַאּפָא ףסוי

 -עדא ,רעטומ ןייז .רעלעטשטפירש

 -גנע ןייז .ןירערעל עשידיא ַא ,על

 -עלע ןופ טיײטשַאב גנודליב עשיל

 -ידיא .לוש-?טימ ןוא ?וש-רַאטנעמ

 םעד טכַאמענכרוד :גנואיצרעד עש

 -קֶלֶאֹפ םכילע-םולש רעד ןיא סרוק
 וַא רעשידיא רעד ןיא ןוא לוש
 .לוש-לטימ רעדניק רעטעב

 -פיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע

 -רעטַאעט ַא ןיא דניק סלַא ןטָארטעג

 ּפמעק ןיא ןעוועג ןיא סָאד .ליּפש

 -ענ טְלַא ןיא דוד ."דנַאלרעדניק,

 -עגלייטנָא טָאה רע .רָאי 872 ןעוו

 רעד ןיא ןעגנוריפפיוא ןיא ןעמונ
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 ,סעדפא ןיא רעטַאעט-שידיא טליּפשעג טָאה רע זַא טמירַאב ךיופצ ךיז טָאה ןוא

 ןליּפש עכלעוו ,"ןרָאאטקַא עשידיא עתמא, רעדירב ייוצ טָאה רע זַא ןוא

 זיא רע זַא ,ןבעגעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,םולבנעזָאר רעסיוועג ַא : ןפצדנָאל ןיא

 טנָאקעג טָאה ןופיצ סעדָא ןיא רעטַאעט יקסנירפאמ םעד ןיא טסירָאכ ַא ןעוועג

 -נעזתנר .רעגניפ יד ףיוא "ַאינודלָאק , סנעדַאפד"לָאג ןופ *ערעּפָא, עצנַאג יד

 ,"ךע"לעקבָאב , יד , רעטעברַא יד טימ טלענקעג טייהנגעלעג רעדעי ייב טָאה םולב

 רעטירד רעד .?תולד ייוו יוא , ןוא *ךעלטסירב עקידעבעל ,עקידעבעל ךעלטסירב,

 תוכייש ןייק טלָאמעד ךָאנ טתנה רעכלעוו ,יקסועשַאמָאט סירָאב ןעוועג זיא

 .םייה רעד ןופ רעגניז ַא ןעוועג רעבָא זיּתִז רע .טַאהעג טשינ רעטַאעט טימ

 ןעגניז ןייז בילוצ רע זיא ,רעזלעב ןסינ ןזח רעוועשטידרעב םעד ןופ ררושמ ַא

 רעד) .ייוצ עטנָאמרעד עטשרע יד יװ רעטַאעט םוצ רעטנעָאנ ןענַאטשעג

 ךס ַא .ןרָאװעג טנעברַאפ רעטעּפש זיא טירטס רעטסעשט ףיוא ּפַאש רעקיזָאד

 טרהצ ןייז ףיוא ןוא .ןריולרַאפ סנעבעל ערעייז רעייפ םבענעי ןיא ןבָאה ןשטנעמ

 ןעמ ןוא .טליּפשעג ןבָאה רעזעניכ ואוו רעטַאעט הא טיובעגפיות- ןעמ טָאה

 .(?רעטַאעט רעשיזעניכ , רעד ןפורעג רַאפרעד םיא ָאה

 םהרבא טָאה ,טירטס רעטסעשט ףיוא ,ירָאטקעּפ-ןטערַאגיס רנעי ןיא טרָאד

 ,דנַאלגנע ןופ טַאקַאלּפ רעטַאעט ןטשרע םעד ןעמוקַאב 1881 רָאי ןיא קאבאלתיג

 ן"ליּפש ייז זַא ,ןריסנָאנַא קאבאלאג ןָארימ ןוא ןתזעל רעדירב ייווצ ענייז ואוו

 .ןָאדנָא"-ל ןיא רעטַאעט שידיתצ

 :ןעוועג זיא רעטסָאּפ םעד ןופ חסונ רעד יװ טָא

 זיא ןָאדנַאל ןיא גנולעמשרָאּפ רעטַאעט עשידיא עטשרע יד,

 םהרבא ןופ ערעּפָא עסיורג ,"ענכַאי עבָאב , יד רעדָא ,"ַאינודלָאק,
 -עג טָאה סָאװ קאבמאלאג ןָאעל רעקימָאק רעסיורג רעד .ןדַאפדלָאג
 ייווצ יד םליּפש ,רסיק ןשיסור םעד ןופ לַאדעמ םענעדלָאג ַא ןגָארק
 עד ןיא ,"ענכַאיײעבַאב , ןוא "ךַאמצָאה, א טסנוק עסיורג
 .יקסנירַאמָאק עשיקרעט ַא ןצנַאט ערטסקע רע טעוװ טקַא ןטירד
 ,עסיורג יד ןליּפש טעוװו קאבאלאנ ןָארימ רעקיגַארט רע ,סיוהג רעד

 -ימ , ןופ לָאר יד ;סוקרַאמ ןופ 7 עשיטַאמַארד-טכעה

 ַארַאס עטמירַאב-טלעוו עקיצנייא יד ןליּפש ןוא ןעגניז טעוו "עלער
 ןליּפש טעוװ "םוקילא , ןופ לָאר יד העט םַאד זַאמ ,דרַאנרעב

 ."ןָאמיײיס רעה רעקימַאק-ףוב רעסיורג רעד

 רעיײז ַא טכַאמעג ּפַאש ןיא ןעמעלַא ףױא טָאה שיפַא רענתגדנָאל רעד

 ןבָאהד ּפַאש ןופ רעטעברַא עלַא .טנעיילעג םיא ןבָאהד על: .םשור ןסיורג

 קאבאלאג םהרבא ןוא יקסװעשַאמָאט ,םולבנעזָאר .רעטַאעט-שידיא ןופ טדערעג

 יקסװעשַאמָאט טָאה ןָא גָאט םענעי ןופ .טרעטסײגַאב רעייז ןרָאװעג ןענייז

 ןייק ןעמ טגנערב ױזַא יו ןרעלק ןוא ןטכַארט ןעמונעג קאבפינלאג םהרבא ןוא

 טמענ ואוו ?רעקיגַארט ןסיורג רעד טימ רעקימהאק ןסיורג םעד עקירעמַא

 ? קרָאי וינ ןייק ןָאדנָאל ןופ עּפורט ַא ןעגנערב וצ טלעג ליפיוזַא ןעמ

 קרָאי וינ ןייק טמוק עּפורט-רעטַאעט עשידיא עטשרע יד

 ןינע םםעד ןיא ןירסערעטניארַאפ וצ ןעגנולעג ךעלדנע זיא ןיקסװעשַאמָאט

 ןָא"לַאס-ריב ןייז ןטלַאהעג טפָאה רעכלעוו ,ףלאוו קנערפ ,רעּפיק-ןָאלַאס ןסיוועג ַא

 רעד ןעװעג ךיוא זיא ןוא טירטס רעטסעה ןוא סקעסע רענרָאק םעד ףיותצ

 ךיוא ךיז טָאה רע .טירטס ירנעה ףיותצ ץעגרע לוש תצ ןופ טנעדיזערּפ-סייוו

 וצ ןטרַאקספיש טכַא טקישעגסױרַא טָאה רע ."טניירפ רעטעברַא רעד , ןפורעג

 .קרָאי וינ ןייק ןָאדנָאל ןופ עּפורט-רעטַאעט יד ןעגנערב

 עטשרע יד זיא ,1882 טסוגױא שדוזחד ףוס ,רעטעּפש ןכָאװ עכע"לטע טימ

 -עג טריפעגּפָא זיא ןוא קרי וינ ןיא ןעמוקעג ןרָאיטקַא עשידיא עינַאּפמָאק

 "טניירפ רעטעברַא, םעד ןופ ןָאלַאס-ריב םעד ןיא ןגָאװ ןסיורג ַא ףיוא ןרָאװ

 .טירטס רעטסעה ןוא סקעסע רענרָאק רעד ףיוא ,ףלאוו קנערפ



 ןעצ

 סָאד זַא ,"עטכישעגסנבעל, רעטקורדעגּפָא ןייז ןיּפצ ןָא טיג יקסוועשַאמהאט)

 זַא ,סױרַא ךיז טגייצ עיפַארגָאיבָאטױא ןייז טול רעבָא .1880 ןיפצ ןעוועג זיא

 .ןעוועג טשינ עקירעמַא ןיא טלָאמעד ךָאנ זיא רע

 טלָאמעד םעד ןעגנודעגּפָא ןעמ טתאה גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד רפאפ

 ,טירטס רעטרעפ רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,?לָאה-ןרוט ,, ןטסואווַאב

 לָאה רעקיזָאד רעד ךיז טפור טנייה) .וינעוע רעטירד ןוא רעטייווצ ןשיווצ

 -טסיא רעד ןופ רעטצנעפ עלַא ןעגנַאהַאב דלַאב טָאה ןעמ .(?םואעסייל-ןטעהנַאמ,

 ןעמ טעוװ דלַאב זַא ,טילייצרעד ןבָאה עכלעוו סרעטסוָאּפ עסיורג טימ דייס

 רעד רעטנוא רעטַאעט שידיא ןליּפש ןביוהנָא *לָאהד-ןרוט , ןסיורג םעד ןיא

 ןוא ןָאעל ,ןָאדנָא"ל ןופ טקעריד רעלטסניק עטמהירַאב ייווצ יד ןופ עיצקעריד

 סירָאב ןוא ענא;דַאמירּפ יד זיא דלעפצנַארק םַאדַאמ יד זַא ןוא ,קאבאלאג ןָארימ
 .רעשזדענעמ ןוא רעטסיימ-רָאכ רעד זיא יקסוועשפצמָאט

 ךיוא טָאה עינַאּפמָאק עקיבלעז יד זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה רעטסוָאּפ רעד

 ,עשרַאװ ,עװקסָאמ ,סעדָא :יװ ,דנַאלסור ןופ טעטש עטסערג יד ןיפנ טליּפשעג

 .גרוברעטעּפ ןיא ךיוא ןוא

 ,רָאכ ןסיורג ַא טרידוטשעגנייא טָאה ןעמ .ןבָארּפ טכַאמעג טתאה עּפורט יד

 ,ענייש .ןעלּפמעט ןוא ןלוש עכעלטע ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה ןעמ ןכלעוו

 ןופ טנעיי-לעג , עלַא ןבָאה עכלעוו ןעמיטש עטוג טימ רענעמ ןוא ןעמַאד עגנוי

 רעטסעקרָא ןטלּפָאט ַא טלעטשעגנעמַאזוצ טתאה ןעמ .(ןטָאנ טנעיילעג) ,*טַאלב

 ,רעטסיימ-לעּפםזק ןטוג רעייז ַא טלעטשעגנָא טָאה ןעמ ןַאמ קיצנַאװצ ןוא ריפ ןופ

 רַאפ טרישזנַארַא יינספיוא !ַאינודלָאק , סנדפַאדלָאג ןופ קיזומ יד טָאה רעכ"לעוו

 רעטסעה 101 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןבָארּפ יד .רעטסעקרָא ןסיורג ַאזַא

 ןוא רעה עּפורט רעד וצ ןעגנודעגוצ טָאה ןעמ .לָאה ןיא ןעמולב ייב טירטס

 דנַאלסור ןיא רעטַאעט טליּפשעג רעירפ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רתצטקעּפס םַאדַאמ

 ענָאדַאמירּפ רעד .עקירעמפש ןיפצ טייצ ערעגנעל ַא ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ןוא

 -רעביא ריא טָאה ןעמ ןעמָאנ םעד טצריקרַאפ ןעמ טָאה דלעפצנַארק םַאדַאמ
 יקסװעשַאמָאט סירָאב .דלעפ םעד ןפרָאװעגקעװַא ןוא -- ץנַארק םעד טזָאלעג

 ,1882 רעבמעטּפעס שדוח ףוס ,טנװָא קיטיירפ ןוא ,רָאכ ןטימ טרידוטשעגנייא טָאה

 -פיוא עקירעמַא ןיא "לָאמ ןטשרע םוצ ?לָאהד-ןרוט, ןטסואווַאב םעד ןיא זיא

 :עטערעּפָא עשיטסַאטנַאפ עטמירב-טלעוו יד ןרָאװעג טריפעג

 "ענכַאי עבָאב יד, רעדַָא ײאינודלַאק,

 ןדַאפדלָאג םהרבא ןופ ,ןטקַא 4 ןיא

 ןענַאזרעּפ

 רַאטקעּפס רעה -- -- ,סָאבעלַאב רעכייר א ,עצמהרבא
 רַאטקעּפס םַאדָאמ -- -- -- -- יורפ עטייווצ ןייז ,עשַאב
 ץנַארק םַאדַאמ -- -- -- רעטכָאט סעצמהרבא ,עלערימ
 קאבאלאג ןָארימ רעה -- - -- ןתח ריא ,סוקרַאמ
 קאבאלאג ןָאעל רעה -- -- -- רעלדעּפ ַא ,ךַאמצָאה
 קאבאלאג ןָאטל רעה -- ןירעכאמ-ףושיכ יד ,ענכַאי-עבָאב
 ןָאמײס רעה -- רעלדניווש ןוא רעליּפש-ןטרָאק ַא ,םוקילא

 רעגניז רעטמירַאב-טלעוו רעד ןענניז טעוו ךעלעקבָאב יד
 יקסװעשַאמַאט סירָאב רעטסַאמ

 וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה קרָאי וינ ןיא זַא ,וליפא ט"שייצרעד ןעמ)
 םהרבפ= רעדיײא ,רעירפ רֹתֹי קיצנַאװצ טימ ךָאנ רעטם:עט שידיפב ןליּפש
 ,טסואווַאב זיא סע .טסערַאקוב ןיא טנעמַאדנופ םעד טגיילעג טָאה ןדַאפדלָאג
 -דלָאג רַאפ רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ טימ טָאה טירטס סקעסע ןופ רעלַאמ ַא זַא
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 ןיא .לוש רעשילגנע ןוא רעשידיא
 -וטס-ףעטרַא רעד ןיא ןטָארטעגניירַא

 .1939-1954 ןָאזעס םעד ןיא עיד

 רע ןיא 1939 רעבמעטּפעס ןיא

 -ףעטרַא ןטייוצ םעד ןיא ןיירַא

 טקילײטַאב ךיז טרָאד ,וויטקעלַאק

 :ןעגנוריפפיוא עקידנגלָאפ יד ןיא

 רעד, ,"טָאכיק ןימינב , ,"ףאלקש,

 סְלָאנָאג ןיא ןוא "?טמוק ?ייטרוא

 -ײטַאב ךיוא ךיז טָאה ."לעניש ,

 -נורעייפדםכילע-םולש יד ןיא טקיל

 -כרוד טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,ןעג

 .טריפעג

 ךיוא ךיז טָאה ושאטַאּפָא דוד

 גנוריפפיוא רעד ןיא טקילײטַאב

 -עג טייהיירפ םייב "רעדירב ייווצ,

 טצנַאטעג טָאה רע .ןײארַאפ-סגנַאז

 .רעדורב ןרעגניא םעד ןופ עלָאר יד

9 

 ןמחנ ןַאמצריווג

 רענדארג ,ןירבָאק ןיא ןריובעג

 ןרעטלע .1904 ראי ןיא ,עינרעבוג

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה .רעמערק--

 -למ ןופ טייצ ןיא טּפַאשטריװזדנַאל

 -רעד ןוא םירדח ןיא טנרעלעג .המח

 רָאי 12 וצ .הבישי זיב ןעגנַאנ

 -ָארּפ, רעשיטָאטש רעד ןיא ןיירַא

 .ןסַאלק ריפ טקנידעעג ,"עיזַאנמיג

 -ַאמַא יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה

 רעד ןיא ןליּפש-רעטַאעט עשירָאט

 .ןעלקַאטקעּפס ןיא ןוא לוש

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא

 -עש-ירענילימ ןיא טעברַאעג .4

 ןוא 1030 זיב (ןטוה-ןעיורפ) רעּפ

 ירענילימ 24 לַאקָאל םוצ טגנַאלַאב

 -יא טרעדנַאװעגמורַא רָאי 2 .ןָאינוי

 ףיוא טעברַאעג .ןטַאטש יד רעב

 -עג ןוא ןעמוקענקירוצ .סמרַאפ

 -ַארד רעסקנָארב יד ןדנירג ןפלָאה

 -קנָארב םעד ןופ עיצקעס עשיטַאמ

 -ַאב ךיז ןוא בולק-רעטעברַא רעס

 ןוא סרעטקַאנייא יד ןיא טקילייט

 ןיא טליּפשעג .סעיצַאמַאלקעד-ןּפורג

 -נוא רָאי ייווצ עיצקעס-םַארד רעד

 .רעדיינש ָאנעב ןופ ישזער רעד רעט

 -רַאפ ןפיוא רע טרעװו 1953 ןיא

 ןגיוצעגוצ רעדיינש ָאנעב ןופ גנַאל

 ,"דַארַאּפ ןטירד, ןיא עלָאר ַא וצ
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 .טריפעגפיוא טָאה ףעטרַא רעד סָאװ
 רעד ןיא ןיירַא ןָאזעס ןקיבלעז םעד
 ןוא ,טריאודַארג .עידוטס-ףעטרַא
 .ףעטרַא ןיא דילגטימ ַא ןבילבעג

 -עיּפ עקידנגלָאפ ןיא טקילײטַאב ךיז
 ,"ןטורקער, ,"דַארַאּפ רעטירד,

 רעד, : סרעטקַאניײא ןיא ."ןטייק,
 העק}/ ( טָאכוק ןמונב;

 רעד ןיא ןעוועג ."?עניש , ,
 וויטקעלָאק ןטייווצ ןופ גנוטלַאװרַא
 .רַאטערקעפ ךיוא ןוא

 : ןס

 "ףַאלקש

 5 ויש יט

4 
0 

 ?רַאק ,ןָאד

 ,2 א

 .דנַאלסורד

 וויטקַא ,ראטארָאקעד
 לַאיצָאס רעשידרערעטנוא
 עװַא .גנוגעװַאב רערענָאיצ
 .1918 ןיא עקירעמַא ןייק

 -ָאנעטס ַא ןעוועג ,קינַאכעמדןייצ ַא
 יײמרַא רעטיור רעד ןיא עקטסיפַארג
 ;ג .עיצולָאװער רעד ןופ טייצ ןיא
 ןעוועג זיא לרַאק ןעו ןברָאטש
 .טּלַא רָאי

 -וװ ןיא

 ַא ,רעטָאפ

 רעד ןיא

 -ולָאװער

 ןרָאפעגק

 ,רעטומ

 ןעמוקעגנָא לרַאק זיא 1924 ןיא

 ןיא רעטָאפ ןייז וצ עקירעמַא ןייק

 "פוקסײַאה , טקידנעעג .דנַאלוװילק

 -רעווינוא ןיא ןיירַא ןוא ,1999 ןיא

 .רוטקעטיכרַא ןרידוטש וצ טעטיז

 רע סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 -רַאעג רע טָאה ,טנרעלעג ךיז טָאה

 -יַארד-קָארט "ןַאמסלייס , סלַא טעב

 != ."רעטנייּפ , ןוא "רעוו

 ןיא טריסישזער ןוא טליּפשעג

 ןופ ןּפורג עשיטַאמַארד ענעדיישרַאפ

 -רַאפ יד ןגעוו קידנרעה .ןָא 1

 וינ ןיא ןּפורנרעטַאעט ענעדייש

 -נָא ךיז ןסָאלשַאב רע טָאה ,קרָאי

 1958 ןיא .ףעטרַא םעד ןיא ןסילש

 ןוא קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגנ רע זיא

 -ףעטרַא רעד ןיא ןטָארטעגניירַא זיא

 ןיירַא רע זיא 1926 ןיא .עידוטס

 -נָא טָאה ,ויטקעלָאק ןטייווצ ןיא

 ןיא ףעטרַא םעד ןיא ןעמונעגלייט

 ןטייווצ םעד ןופ ןעגנוריפפיוא עלַא

 ןיא טקילײטַאב 0 ,וויטקעלָאק

 ןוא ?טרעקעל שריה, ,"ןטורקער,

 ."ןטייק , ןיא

 ערע א
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 ף ע ט ר ַא ר ָא *- } ע -צ  רהווווווווווווווווווווווווווווואוווו רו

 ,"ףסוי תריכמ, ןפורעג טָאה רע סָאװ קיטש ןגייא ןייז טריפעגפיוא ןענעדַאפ

 ןיא ָאד ןעגנומענרעטנוא עכ"לעזַא ןכַאמ טריבורּפ ןבָאה ערעדנַא ךיוא ןא
 .(ןעגנולעג טשינ ייז זיפצ סע רעבָא .עקירעמַא

 טשינ םינּפה זיא עקירעמַא ןיא עטערעּפָאךעדַאפדלָאג עשידיא עטשרע יד

 ייוצ טימ ןעמַאװצ טתאה רעמענרעטנוא רעד רעבָא ,גלָאפרעד ןייק ןעוועג

 ,טירטס דראָאב ןופ רעשטוב ַא ןעוועג זיא רענייא עכלעוו ןופ ,םיפתוש עיינ

 .תוכוס געט עטייווצ יד גנוריפפיוא יד טצעזעגרפאפ

 ןעוועג זיא'ס יוװ ױזַא ןוא ,ןטנַאטעליד רעמ ןענַאטשעגוצ ןענייז עּפורט רעד וצ

 ןליּפש טזומעג טפָא רעייז ןבָאה רענעמ) ,סנירעליּפשיוש ןיא לגנַאמ רעסיורג ַא

 -ַאב וצ ךיז ןבױהעגנָא ט"לָאמעד יקסװעשַאמָאט סירָאב טָאה ,(ןעילָאר-ןעיױרפ

 .ןעילָאר-ןעיורפ ןיפ-: ןזייוו

 ַא רעייז ןעוועג זיא הסנכה יד זַא ,ןזיועגסױרַא דלַאב רעבָא ךיז טָאה'ס

 טלסײרטעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ןוא טלעג ןריולרַאפ ןבתזה ןרָאטקעריד יד .עקירעיורט

 .רעטַאעט ַא ןא ןבילבעג ןענייז ןרָאיטקתא יד .רעטַאעט ןופ

 סָאבע"לַאב םעד ןריסערעטניארַאפ וצ ןעגנולעג ןקאבאלאג זיפצ לָאמַאטימ

 וצ ןטרָאד טכַאמעגּפָא םביא טימ טָאה ןוא ,"ןדרַאג ירעוַאב דלֶא; םעד ןופ

 ייוצ טימ ןוא ."ינעטַאמ, תבש ןוא טנװָא קיטיירפ ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןליּפש

 -עגנָא רעדיוו עּפורט עקיבלעז יד טָאה ,1882 רעבמעצעד ףוס רעטעּפש םישדח

 ."ןדרַאג ירעוַאב דלָא, םעד ןיא רעטַאעט שידיא ןליּפש ןביוה

 זיא רַאוטרעּפער רעייז סָאװ ,עינַאּפמתנק יד טָאה רעטַאעט םענעי ןיפצ

 יד , ,"קירדנעמש ,, ,?ַאינודלָאק , : ןסעיּפ סנדַאפדל;שנג ןופ ןענַאטשפאב ןַאד זיב

 םוהנ ןופ ןסעיּפ עיינ ייווצ עּפָארײא ן'פ ןעמוקַאב ךיוא ,"לקינייא ןטימ עבָאב

 ."ץירּפ רעשידית:, רעד ןוא "הדבושתילעב רעד, (ר"מש) שטיוועקייש ריאמ

 ,יקסרַאב ןעמָאנ ןטימ רענייא ןענופעג ךיז טָאהד ןרָאיטקַא ענעמוקעגוצ יד ןשיווצ

 ןייא .ןסעיּפ עיינ ייווצ עינַאּפמָאק רעד רַאפ ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רעכללעוו

 יד) ."םָארגָאּפ רעד, עטייווצ יד ןוא ?עקיניזנַאו יד, ןפורעג ךיז טָאה עסעיּפ

 סהצוו ?םָארגָאּפ, ןטימ טשינ תוכייש םוש ןייק טנענה ?םָארגָאּפ רעד , עסעיּפ

 .(ןבירשעגנָא רעטעּפש טָאה ןידרָאג בקעי

 ןייז טימ ץלָאטש רעייז ןעוועג זיא ןסעיּפ ייווצ יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד

 טנפעעג ךיז ןוא רעטַאעט סָאד טזָאלרַאפ רעטעּפש טָאה רע ןעוו ןוא .טנַאלַאט

 סטנעמזייטרעוודפא עשירעדיינש ענייז עלַא ףיותצ רע טָאה ,ּפַאש-רעדיינש ַא

 יד ןופ רבהמ רעד ןוא גרוטַאמַארד ַא זיא רע זַא ,ןעבעגוצנָא ןסעגרַאפ טשינ

 ."םָארגָאּפ רעד , ןוא ?עקיניזנַאװ יד , ןסעיּפ

 ץנערוקנַאק ןָא ךיז טכיוה סע -- ןוא

 יד סו םעד ףיופ: קידנקוק טשינ

 יד ןשיוצ טיײרּפשרַאפ רעמ ץלַא ךיז טָאה רעטַאעט שידיא ףיוא גנורעדָאפ יד

 טנעקעג טשינ ?ןדרַאג ירעוַאב דלֶא, םבעד ןיא עּפורט יד ךיז טנאזה ,ןסַאמ

 טָאה ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ןופ רעטָאפ רעד .,יקסוועש:ב:מָאט חסּפ ןוא ,ןטלַאה

 "רעטַאעט לַאנָאשענ, םםעד ןעמונעג טָאה ןוא טלײטעגּפָא עּפורט רעד ןופ ךיז

 .ןדרַאג ירעוַאב דלָא; םעד רעביאנעגקַא טקנוּפ ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו

 ןביוהעגנָא טָאה ןעמ טניז טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה יקסוװעשַאמָאט חסּפ

 רעטכעט יד .עניב רעד וצ רעטכעט ייווצ ענייז ןגיוצרעד ,רעטַאעט שידיא ןליּפש

 .סרמ סלַא םלוע-רעטַאעט ןשידיא םוצ ןרָאװעג ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש ןענייז

 רע טָאה סירתאגב ןוז ןייז טימ ןעמַאזצ ןוא ,גרעבנירג .סרמ ןופ: ןײטשּפע

 .עּפורט עבלפשה ַא יו טוג ױזַא טעמכ ןעוועג זיא סָאד .ןטפערק יירד טַאהעג ןיוש

 .?עיציזיווקניא יד , ןפורעג טָאהד רע עכלעוו עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא ןיילַא רע טָאה

 ןותנ רעּפעש יד ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ רע טָאה עּפורט עכלַאהד ערעדנַא יד

 רעיינ רעד זַא וצרעד טריפעג טָאה סָאװ ,ץנערוקנָאק ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע
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 ירעוַאב דלָא; רעד ןוא םימי רוציק טַאהעג דלַאב טהצה "?רעטַאעט לַאנָאשענ,

 .הסיסג ןופ םינמיס ןזייוו ןביוהעגנָא ךיוא טָאה *ןדרַאג

 עשידיא עּפורג עיינ ַא ןעמוקעגנָא קרָאי וינ ןיא זיא 1883 רָאי םעד ןיא

 ןַאמרעבליז םַאדַאמ ןוא רעה ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיװצ ,ןרָאיטקַא

 םַאדַאמ ןוא רעה (רעלדַא ערַאס םַאדַאמ טנייה) ,שטיווָאמיײה םַאדַאמ ןוא רעה

 ָאד ןפָארטעג ןיוש ןבָאה ןרָאיטקַא יד .קרַאּפ ןוא לעטכַאװ רעה ,ןיקדתצרצאב

 טיינעג ןוא ּפתנש ַא ןיא ןסעזעג זיתצ רעכלעוו ,רענײטַאל ףעזָאי דנַאל ןיא

 .ךע"לדמעה

 ַא רעייז זיא ץנערוקנָאק יד זַא ,ןעזעגנייתצ טָאה עינַאּפמָאק עטלַא יד

 וצ ךעלגעמ רעמ טשינ טציא זיא ייז רַאפ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז ,עסיורג

 רעטַאעט ןטימ טקַארטנָאק רעייז טפיוקרַאפ ןבָאהד ייז ןוא קרָאי וינ ןיא ןלַיּפש

 ןייק עינצּפמָאק ןייז טימ קעװַא קאבאלאג ןָאעל זיא .עינַאּפמָאק רעיינ רעד וצ

 ןוא עיפלעדַאליפ ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז ןבָאה סיקסוװעשַאמָאט יד ןוא ָאגַאקיש

 .רעטַאעט שידיפ- ןליּפש ןביוהעגנתא טרפאד ןבָאה

 -געמַאזוצ ןצנַאוניא -- עקיטרַאפ ַא ןעמוקעג ןיוש זיא עינַאּפמָאק עיינ יד

 רענײטַאל ףעזָאי טרישזַאגנַא רָאנ טָאה יז .םייהד רעטלַא רעד ןופ טללעטשעג

 ןופ רָאטױא רעד ןערָאװעג רעטעּפש ךיוא זיּתצ רעכלעוו ,רָאילפוס רעייז רתצפ

 .עינַאּפמָאק רעד

 וה רענײטַאל עקרעוװ ענייז ןעגנַאלרעד ןָא טביז

 רַאפ רענײטַאל טָאה ןרָאי עטשרע יז

 עיינ יד סָאװ ,ןסעיּפ עטשרע יד לייוװ ,ןפַאשעג קינייו רעייז עינַאּפמָאק רעד

 טנאה יז עכלעוו יד ןעוועג ןענייז ,דנַאל ןיא :ת:ד טריפעגפיוא טָאה עינַאּפמָאק

 טסַאּפעגוצ טוג רעייז ךיז ןבָאה ןסעיּפ יד .םםייה רעטלַא רעד ןופ טכַארבעגטימ

 -ימיא ןופ לייטנטסרעמ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,םוקילבוּפ ןקידטלָאמעד םעד וצ

 יד ןשיװצ עינָאמרַאה ענעמָאק"לופ ַא טשרעהעג טָאה רעטַאעט ןיא .ןטנַארג

 .דנַאל ןיא ָאד ענירג ןעוועג עדייב ןענייז עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןוא רעכוזתצב

 ןייז עינַאּפמָאק ןייז רַאפ ןפַאשעג רענײטַאל ףעזָאי טָאה 1884 רָאי ןיא

 רתאי ןקיבלעז םעד ןיא ןוא ,"ןמה ןוא רתסא; דנַאל ןיפצ ָאד עסעיּפ עטשרע

 יד ."רעדירב יד טימ ףסוי, עסעיּפ עטייווצ ןייז ןבירשעגנָא ךיותנ רע טנה

 זיא ?סיפָא-סקַאב, ןיא .ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז ןבָאה ןסעיּפ ייווצ עקיזָאד

 -ערעטניארַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םידוהי עשטייד יד וליפא .ךעליירפ ןרָאװעג

 .רעטַאעט ןשידיא ןטימ ןריס

 דנַאלסור ןיא ןרָאװעג ןטָאברַאפ רעטַאעט עשידיא סָאד זיא טייצ רענעי ןיא

 ענעדיישרַאפ רעביתצ טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןרָאװעג ןענייז ןרָאיטקַא יד ןוא

 טפרַאדעג ןבָאה ,טַאהעג טשינ יז ןבָאה םייהד עקידנעטש ןייק .תונידמ

 "ןקילג, יד ןגעװ ןעגנַאלק יד זיב ,טָאטש וצ טפאצטש ןופ ןרעדנַאװמורפצ

 .ייז וצ טכיירגרעד ןבָאה עקירעמַא ןיתנ

 דנומגיז ןעוועג ט"לפאמעד ןענייז ןּפורט יד ןופ רענייא ןופ רעריפ יד

 -געמַאזצ ןעגנולעג ייז זיא ימ רערעװש טימ .לעקניפ הדשמ ןוא ָאקסעלוגָאמ

 ןבָאה ייז .עקירעמַא ןייק תואצוה-עזייר ףיוא לַאטיּפַאק ןקיטיונ םעד ןביילקוצ

 יז ןלָאז ךוזַאב ןטשרע רעיײז זַא ,ןסָאלשַאב טונימ רעטצעל רעד ןיא רעבָא

 .ןָאדנָא"ל ןייק ןכַאמ
 ואוו רעטַאעט סָאד .רעלדַא .ּפ בקעי טליּפשעג טלָאמעד טָאה ןָאדנָאל ןיא

 א יא .ּפַאשרעשטוב ַא רעט יה ןעוועג זיא טליּפשעג טָאה רעלדַא

 ןענייז ייז .קורדנייפצ ןטוג ןייק טכַאמעג טשינ סָאד טהצה ןָאקסעלוגפצמ ןוא

 יז ןענייז 1886 י"לוי שדוח םעד ןיא ןוא ןבילברַאפ טשינ גנַאל טרָאד רַאפרעד

 טקַארטנָאק ַא ןסָאלשעג דלַאב יז ןבָאה ָאד .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגנָא עדייב

 עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא ָאקסעלוגָאמ ןוא ָאגַאקיש ןופ רָאטקעריד ַא טימ

 -עג ךיז ןבתאה'ס רעכלעוו ןיא ,עינַאּפמָאק עצנַאג ןייז רעה טכַארבעג ןוא

 : ןענופ

 ייז

 : -ַארבַא יורפ ןוא רעה .קנַאלב ןָאעל ,ןַאמנייפ דנומגיז ,רעלסעק דוד
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 עא

 ַאטרעב .קושטלעל

4 , 

 ןופ רעטלע

 א עד ןיא ןליּפש ןב ג

 ,ןלוּפ ,וָאלָאקָאס ןיא עיצקעק
 עטעּפש .ץעילדעש עי ד

 ד ןופ עיצקעס-םארד
 - רעטעברַא;

 ןיא טרידוטש

 .ןסרוק-טסיטנעד

 ןייק קעווַא 1090

 ןליּפש וצ ןדַאלעגנייא טרעוו .עניט

 רעניטסעלַאּפ םעד ןיא
 -וויא ןָארטַאעט) ןורטאית,

 טליּפש ןיא (יר

 ,רָאי 2

: 

 רעוװעשרַאװ

 קיטייצכיילג

 ףיוא

 ןיא

 "ירבע

 .ביבא-לת

 -ַאּפ טזָאלרַאפ טָאה יז זיב

 ןטָארטעגפיױא טרָאד זיא .עניטסעל

 -סנא ןופ ?קוביד, ןיא ,האל סּל

 ענירג} ןיא ,עניצ ;
 : ןייבשריה ןץ*

 ,| ודו ו

 סלַא

 יק

 רּפ ןופ

 ןופ "רעטָאפ,,

 .ןלָאר ערעדנא

 -עמַא ןעמוקעג 1922 ןיא

 סירָאמ ףיא טערט .עקיר

 טרישזַאגנַא טרעװ ןוא ןצראווש

 :ןיא טליּפש .רעטַאעט-טסנוק ןיא

 ןוועי ןופ גוי אב

 -נעה , ןיא אקשיצנארפ

 עדלעז יי

 ; "רעטכעט
 -לעפ

 סגרעבדנירטפ

 נעווענעב

 ןוא ,גרעבדנירטס

 ןייק

 ייב

 ו זנַא

 טּפוַאה ןופ "ןַאמ רופ לש
 ס דימ ,ש סנייבש שרי

 סנייבשריה ןיא
: 
= 

 ה ןיא

 עניצ

 ןיא ַאטרעב ;"רעד
 פ, ןיא ארואל ;"רעטָאפ

 ;?םעקלַאיל , סָאט .7/
 קב ן ןיא ;רָאזיוו

 ערעדנַא ןיא ןוא "רעטכעלעג רעקיט

 ןלָאר

 ןיא טליּפשעג רעטעּפש טָאה

 טימ ןאלרעק ,"רעטַאעט רעה

 םעד ןיא ,"עּפורט רענליוו רעד

 וה = רעטַא עט סיילּפ גניווריוא

 גינעק , םעד ןיא ןגינעק

 ג טייצ ַא ; ןוואגעינס
 דור ןיא ץניװָארּפ רעד
 -ירטקַא רעטמירַאב רע
 -ערַאק ַאנַא , ןיא שטיו
 3 ש -
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 ףע טרַא ר ַא י  ן} ע -צ -הווווווווווועוווווווווו ווו רעד ,רעילַאװ ינעשזד טימ  ;"ַאניג

 .ןירעליּפשיוש רעז שטייד

 -עווָאס ןייק ןרָאפענ 1929 ןיא

 -קירוצ ריא ךָאנ ןוא דנַאברַאפ-ןט

 -לעז םעד ןיירַא יז טערט ןעמוק
 טניז .ףעטרַא םעד ןיא רֶאי ןקיב

 עקינייא ןיא ןטָארטעגפיוא ןַאד

 לעדרָאװ ןע סלַא יװ ,ןעגנוריפפיוא

 2 ןיא עקרתסא ,"שינעקירט , ןיא

 -טסָאד , ןיא ַאטעװַאזילעי ,"געט

 יסייּפ לטָאמ , ןיא הכרב ,"וועיַאג

 "טרעקעל שריה , ןיא ,"םנזח, םעד

 .ןלָאר ערעדנַא ןיא ןוא

 רעד טימ ןדנוברַאפ סנטצעל

 טימ ,עּפורט-טקעיָארּפ סגנוריגער

 ג .ףעטרַא םעד ןופ שינעביולרעד
 טבעלעג , :ויווװער םעד ןיא טליּפש

 .?טכַאלעג ןוא

 ךיוא טביירש קושטלעל ַאטרעב

 1095 טניז טָאה ןוא ,ןעגנולייצרעד

 עשידיא עקינייא ןיא טקורדעג ךיז

 וצ טייצ ןופ סנטצעל .ןעגנוטייצ

 ."טייהיירפ-ןנרָאמ , רעד ןיא טייצ

 ןותצ אניבַאס רעטכָאט ןייז טימ טַאלבניו לארשי ,לעקניפ אטוינַא ,שטיוותנמ

 ,"ןדרַאג סערעט, םעד ןיא ןסעיּפ עכעילטע טריפעגפיופצ ןבָאה ייז .ערעדנַא
 ןייק קרָאי וינ ןיא טָאה רָאטקעריד רעד יו ױזַא רעבָא .סַאג רעט58 רעד ףיוא

 ןכָארבעגּפָא טכירעג ןכרוד ייז ןבָאה ןגירק טנָאקעג טשינ רעטַאעט ןקידנעטש

 .םיא טימ טקַארטנָאק םעד

 ַא ןסָאלשעג ןבָאה ,ןײטשדלָאג ןוא הטאר ,ייויל ,םיפתוש עיינ יירד

 םעד טפיקעגּפָא ןבָאה ייז .עיננּפמתנק סָאקסעלוגָאמ טימ טקַארטנָאק םעיינ

 ."זױה:-ערעּפָא עינעמור, ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןוא רעטַאעט לַאנָאשענ

 ןקידנע טשינ טכַאנ ןייא ןיא ןָאק'מ סָאװ ,עסעיּפ ַא

 -דענעמ יד סָאװ ,קיטש עטשרע סָאו

 ןעװעג זיתצ+ טריפעגפיוא ןבָאה ?זיוהד:-ערעּפָא ןעינעמור, םעד ןופ סרעשז

 -ָאד םעד ןיא .1887 רָאי ןיא "רעלסע אסיט, סעשטיוורוהד .מ "רג:סעּפָארּפ ,

 ףיוא ןעגנערבוצפיורַא ךוזרַאפ ןטשרע םעד טכַאמעג שטיוורוה טָאה קיטש ןקיז

 ןופ "לובליב-טולב רעד .גָאט ןופ *עיצַאסנעס עסיורג, יד עניב רעשידיפ-+ רעד

 סנעמעלַא טנַאּפשעג ןטלַאהעג טייצ רענעי ןיא טנאה ןרַאגנוא ןיא *רעלסע אסיט,

 טימ טריסערעטניא רעייז טלָאמעד ךיז טָאה דיא רעדעי .טײקמַאזקרעמפיוא

 שירפ ױזַא ןעוועג טלָאמעד זיפ עכלעוו ,עידעגַארט יד .לובליב ןקיזָאד םעד

 -געייז ךָאנ טָאה שטיוורוה .עגַארפ-גָאט עקידעבעל גצז ןעוועג זיא ןעמעלַא ייב

 .עמַארד ַא גנוריסַאּפ רעד ןופ טכַאמעג עינעמור ןיא קיד

 ןיתצ סָאװ ,עסעיּפ עשידיא עטצעל יד ןוא עטשרע יד ןעװעג זיא סָאד

 טָאה עסעיּפ עקיזתאד יד .גנוצעזרָאפ ַא טימ ,ןַאמָאר ַא יו ןרָאװעג טלעטשעג

 יד ןעמוק טזומעג טָאה ם"לוע רעד ןוא ןקידנע טנָאקעג טשינ טכַאנ ןייא ןיא ךיז

 .ףוס םעד ןעז טכַאנ עטייווצ

 -רַאפ יד , רעדָא "רעלסע אסיט, ןסייהעג עסעיּפ יד טהאה טכַאנ עטשרע יד

 סעצָארּפ רעד, -- טכַאנ עטייוצ יד .רעדליב 15 ןוא ןטקַא 5 ןיא ?גנורעווש

 .רעדליב 12 ןוא ןטקַא 4 ןיפצ ,"רעלסע אסיט ןופ

 ןיוש טָאה שטיוורוה ןוא גלָאפרעד ןסיורג רעייז =: טַאהעג טָאה עסעיּפ יד

 הרצ-סק"לָאפ ַא טכַאמעג לָאמַא רָאנ ךיז טָאה'ס ןעוו זַא ,טגרָאזעג רַאפרעד

 ַא ןופרעד טכַאמעג ןוא טלייאעגוצ ךיז רע טָאה ,קילגמותצ-דנַאל ַא רעדנא

 .עסעיּפ

 עסעיּפ עטייווצ ןייז ןבירשעגנָא שטיוורוהד טָאה "רעלסע אסיט, ךָאנ

 -רעד ןסיורג רעייז ַא טַאהעג רעדיוװ טָאה עסעיּפ עקיזָאד יד ."ךלמה הדמלש,

 עשידיא ייווצ יד ןשיוצ ףמַאק רערעטיב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא גלהאפ

 .טריטסיזקע טלָאמעד ןבָאה עכלעוו סרעטַאעט

 ,רָאטױא רעד ןעוועג זיא רענייט::ל ףעזָאי ואוו ,רעטַאעט לעטנעירָא רעד

 המלש , סעשטיוורוה ןופ גלָאפרעד םעד ףיוא ןעוועג אנקתמ קרַאטש ךיז טָאה

 טלעטשעגוצ דלַאב רענײטַאײל טפאה .?זיוה-ערעּפָא עינעמור , ןיּתצ ?ךלמה

 טּפשמ , ןפורעג טָאה רע עכלעוו טלַאהניא ןקיבלעז ןטימ "*ערעּפָא, עיינ ַא ענייז

 ןופ ףוס רעד .רדסכ ןעגנַאגעגנָא ץנערוקנָאק יד זיא ױזַא ןוא ,"?המלש

 -עג יד ,טרעטַאמעג ךיז ןבָאה סרעטַאעט עדייב זַא ,ןעועג זיא המחלמ רעד

 -רעד םיוק טָאה ןעמ ,ּפנרַא רעטוּפ רעד טימ ןייג ןביוהדעגנָא ןבָאה ןטפעש

 .ןָאזעס ףוס םוצ ןגיוצ

 ןייק ןעמוקעג עּפורט ןייז טימ רעלדַא .ּפ בקעי זיא 1887 רַאורבעפ ןיפצ

 .עקירעמהש

 ,דלָאג שובייל ,ןיצּפיל ינעק ,רעלדַא .ּפ בקעי :ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד

 .ערעדנַא ןוא רעדנעלרעבא םַאדַאמ ,סענאב ,רעלדיפ ןַאמייה ,ןַאמדירפ עלעווייפ

 טפאגהד רע ואוו ,ָאגַאקיש ןייק ןרָאפעגקעװַא עּפורט ןייז טימ דלַאב זיא רע

 רע טָאה ןטירטפיוא עטשרע ןייז ."רעץטַאעט טירטס ןָאסידעמ, םעד ןעמונעג

 "ַאדַאס:ם:מלַא .רד , סנדַאפדלָאג ,?ָאטסָאקַא לאירופ-: ,, סווָאקביג טימ טכַאמעג

 ?עביל סיוא ענעגושמ , יד ןוא ?

 ט = 2

 ?גייפ ,ןַאמרעל

 -ָאמ ןיא ,19060 ןיא ןריובעג

 -יַארקוא ,עינרעבוג רענילָאװ ,וועצ

 -ןןיילק ַא ,רעטָאפ .(ןליוּפ טציא) ענ

 -רעד עזעיגילער ןגָארקעג .רעלדנעה

 ,עלוש א ןיא טנרלעעג .גנואיצ

 ןסרוק-טנוװַא ןיא טנרלג רעטעּפש

 .ענעסקַאוורד רַאפ

 -עמַא ןייק ןעמוקעג 1 ןיא

 ּפַאש ַא ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא .עקיר

 -נָא ךיז רעטעּפש לא ייב

 רעלעירטסודניא רעד ןיא ןסָאלשעג

 ןיא טנרעלעג ןטנוװַא יד ןיא .ןאינוי

 -עג 1993 ןיא .עלוש רעשילגנע ןַא

 -עטיל ןיא ןוא רעטַאעט ןיא טליּפש

 ןרָאװעג טקישעג ןזיא .בולק-רוטַאר

 .סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ ייב ןרימַאלקעד

 -ודיא רעד ןיא טליּפשעג 1924 ןיא

 ןקיבלעז ןיא .טפַאשלעזעג-םַארד רעש

 -יירפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רָאי

 -רעד ןזיא סָאװ ,עיצקעס-םַארד טייה

 -םַארד טייהיירפ יד ןרָאװעג ךָאנ

 -נירג יד ןופ ענייא ןעוועג) עידוטס

 רעטעּפש זיא'ס רעכלעוו ןופ ,(סרעד

 ןיא .ףעטרַא רעד ןסקָאװעגסױרַא

 ר ר ר ר 1111 1111 10 11 1111 1111 1111 1111 111 ר
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 ווו ווו 1111 ורוווורווווטו ף ע ט ר ַא רָא ןעצ

 טרעלקרעד עּפורט יד טָאה ,חסּפ ךתנ דלַאב ,רָאי םענעגייא םעד ןיא

 אבא ,רעלדַא .טכַאמרַאפ ךיז טָאה רעטַאעט ןייז ןופצ קיירטס ַא ןרעילדַא יב

 עּפורט עצנַאג יד ןוא קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג ןענייז ןיצּפיל ינעק ןוא דלָאגנהעש

 .ָאגַאקיש ןיא ןבילבעג זיא
 טלָאװעג טשינ קרי וינ ןיא סרעטַאעט עשידיא עדייב ןבָאה ןרעללדַא

 .זָאלנײרַא טלָאװעג ָאי ןיוש םיא ןעמ טָאה רעטפגעט ןייא ןיפ+ .ןזָאלנײרַא

 טנפאקעג טשינ םיא טימ ןבָאה ןרָאיטקַא ערעדנַא יד ןוא לעקניפ השמ רעבָא

 .ןָאדנָאל ןייק טרקעגקירוצ ךיז טָאה רעלדַא .ןעלָאר יד ןגעוו ןעמוקכרוד

 רעטַאעט ןשידיא ןופ רעטָאפ רעד ,ןעדַאפדלָאג םהרבא

 עמַאנפיוא עטלַאק ַא ָאד טגירק ןעדַאּפדלַאג

 םהרבאצ זיא ,1887 ןיא ,טייצ רעד םורַא
 -דלָאג .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגנתצ ןיקסווָאקַאוויּפס טימ ןעמַאזוצ ןעדַאפדלָאג

 יד טנתאקעג טוג ןבָאה ,ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ןרָאיטקַא יד ,םידימלת סנעדַאפ |

 עדנערג עצנַאג יד טריפעג םי טייז רענעי ףיוא טצה ןעדַאפדלָאג ןעוו ,טייצ !

 טושּפ רַאפרעד ןבָאה ייז .טפַאלקשרַאפ יו טעמכ ןעוועג םיא ייב ןענייז יז ןוא !

 ןטלַאק רעייז ַא ןבעגעג רַאפרעד םיא ןבָאה ייז ןוא םיא רַאפ טַאהעג ארומ !

 .םינּפ-תלבק ןכעלטניירפמוא !
 םיתצ רַאפ ךיוא ךיז ןבָאה ,שטיוורוה ןוא רענײטַאלל ,ןרָאטיױת-: ייווצ יד ׂ

 .טנערוקנָאק ןכעלרעפעג ןוא ןקרַאטש ַא ןעזעג םיא ןיא ןבָאה ייז לייוו ,ןקָארשרעד

 זש :1111 :1111
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 -ףיוה יד ןופ ענייא טליּפשעג 8

 -ירד יד טרילבוד ךיוא ןוא ,ךעלדיימ

 ןופ "רעיוט םייב , ןיא יורפ עט

 ד טליּפשעג 1929 ןיא .ןַאמייטש

 -יא שיטעוואס א, ןיא הנכש עטייווצ

 -עג .ןָאסלעגרעב .ד ןופ "טכירעג שיד

 רמועב-ג"ל, ןיא ?גניא-רדח א ןעוו

 .טייצרָאי םכילע-םולש ףיוא "ץנַאט

 ילתפנ; ןיא םירמ טריליבוד 0

 1951 .עקרָאיװעװ ַא ןופ ,"ןיוװוטָאב

: 

 -םירג ןיא אקשטעוויר טליּפשעג

 ןיא .סענָארַא ןופ ?ןטַארקָאט

 לזיר טליּפשענ רָאי ןעקיבלעז

 ןופ .ןענישַאמ ןופ שיור ןיא;

 טליּפשעג 1982 ןיא .רענרעשט .פ

 ןיא ךיוא ןוא טסעג יד ןפ ענייא

 ,"ּפָאקרעּפוק םישזד, ןופ ץנַאט םעד

 טליּפשעג 1935 .רענידָאג .ש ןופ

 -שוק ןופ "טרעקעל שריה , ןיא הכלמ

 ַא טליּפשעג רָאי ןקיבלעז ןיא .ווָאינ

 4, ןופ גָאלָארּפ םעד ןיא עלעדיימ

 יד ןופ ענייא .לעינַאד .מ ןופ "געט

 ןופ ץנעט יד ןיא ךיוא ןוא ךעלדיימ

 -רָאיװעװ .א ןופ "טנערב ּפעטס רעד,

 ןיא אסיאַאט טליּפשעג 1984 .עק

 ,יקרָאנ .מ ןופ "וועשטילוב רָאנעי,

 ןיא סעסקיש יד ןופ ענייא ךיוא ןוא

 -םיז ןופ ?רעטינש יד, ןופ ץנַאט םעד

 טליּפשעג 1996 ןיא .וועיל דניק

 -רעוואכ ןופ "גראב םענעדלָאג , ןיא

 ןמינב , ןיא עטַאברָאה יד ,רעוװַאּפ

 עקּפוּפ יורפ ,רידַאנ השמ ןופ ?טָאכיק

 -שוק ןופ "טמוק לייטרוא רעד, ןיא

 אנווָאסארעט יניסארעי ןוא ,ווָארינ

 .לָאנָאג ןופ "לעיניש רעד, ןיא

 יד ןיא טנרעלעג 58-19988 יױא

 ןיא םזינינעל םזיסקרַאמ ןטנוװָא עיירפ

 .לוקס סרעקרָאװ רעד

6 

 עקלייב .קינטָאלָאמ

 ,1919 ,ץרעמ ןט21 םעד ןריובעג

 רעטָאפ רעד .קרָאי וינ ,ןילקורב ןיא

 -ומ יד ןוא רעּפעטש-ןשַאמַאק ַא זיא

 זיא עקלייב .ןירעדינש ַא רעט

 ענעדיישרַאפ ייר ַא ןעגנַאנענכרוד

 ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא .ןלוש

 -ַאטנעמעלע ןַא טקידנערַאפ יז טָאה

 -ניא םעד ייב לוש-לטימ ןוא ער

 ןוא ןדרָא-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעט

 עא ראו 111 1 ר
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 ןעגנַאגעג טייצ רָאי ייווצ טעמכ זיא

 -ינוא-רעטעברַא ןשידיא םעד ןיא

 .סרוק-רערעל .ַא ףיוא טעטיזרעוו

 טקידנערַאפ יז טָאה שילגנע ןיא

 לוש-לטימ ַא ןוא ערַאטנעמעלע ןַא

 ריא ןיא טציא זיא ןוא (ל?לוקסיייה)

 ייוצ טָאה .לושכיוה רָאי ןטייווצ

 ָאנַאיּפ ןליּפש טנרעלעג ךיז טייצ ראי

 ןענייז ןרעטלע עריא .ןילָאדנאמ ןוא

 ריא ןעבָאה ןוא ,טמיטשעג-לַאקידַאר

 -טלעוו ַא ןוא עלַאקידַאד ַא ןבעגעג

 .גנואיצרעד עכעל

 -עגניירַא זיא עקלייב רעדייא

 ,עירוטס-ףעטרַא רעד ןיא ןטָארט

 טָאה ,1988-94 ןופ ןָאזעס םעד ןיא
 -ליב עשילַארטַאעט ןייק רעירפ יז
 רעבָא טגעלפ .ןעמוקַאב טינ גנוד

 ןטערטפיוא רעירפ ךָאנ זייוונטייצ

 ענעדיישרַאפ ייב רעדורב ריא טימ

 -יא רענענייא ףיוא סעיצַאזינַאגרָא

 .וויטַאצינ

 -עג ךיז רֶאי ייווצ טָאה עקלייב

 רעד ןעוו .עידוטס רעד ןיא טנרעל

 ןטייוצ ַא טעדנירגעג טָאה ףעטרַא

 -עגניירַא יז ןעמ טָאה וויטקעלָאק

 19238-36 ןָאזעס םעד ןיא .ןעמונ

 גנוטייל רעד רעטנוא ,יז טָאה

 ןיא טליּפשעג ,לטסעמ בקעי ןוֿפ

 -יק ןימינב .'גהאכ רענעללא

 ןָאזעס ןיא ."?ייטרוא , ןיא ,"טָאכ

 ןופ גנוטייפ רעד רעטנוא 7

 ןיא טליּפשענ יז טָאה ,חמצ ןמינב

 רענעדלָאג, ןיא ץוח ַא ."לעניש,
 ערעדנַא יד ןיא יז טָאה "גרַאב

 .ןעיורפ ערעטלע סלַא טליּפשעג
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 םהרבא ,ףדָארנעס

 -בָאב ןיא 1907 ןיא ןריובעג

 -ָאפ רעד .עינרעבוג רעקסנימ ,קסיור

 ךיז זייוודניק .רעילָאטס ַא -- רעט

 -ענכרוד ,שידיא רדח ַא ןיא טנרלעג

 סלַא .עיזַאנמיג ןסַאלק רֶאּפ ַא טכַאמ

 גנַארד א טאהעג ןיוש רע טָאה דניק

 טרעוו רָאי 13 וצ .רעטַאעט ןליּפש וצ

 -יטסידנוב רעד ןופ ןדַאלעגנייא רע

 ןליּפש וצ עּפורג רעשיטַאמַארד רעש

 "ןוז ןוא רעטָאּפ , סיקסנַא .ש ןיא

 ןעגנוזעג ךיוא טָאה .עלעסָאי סלַא

 ןעגנוזעג ןוא ,ררושמ סלַא ןזח ַא ייב

 .רָאכ ןשיטסידנוב םעד ןיא

 1 ע צ 0901 1011 1111 1111 1111 1111 11 1 111 11 311 0 טא 11 ריב
 ףעטשרא רָאי

 םעד ןעמיוצרַאפ וצ םיא ידכ ,טנָאקעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןָאטעג ךיוא ייז ןבָאה

 .רעטַאעט םםוצ געוו

 -עגנָא אקווד ךיז ןבָאה "זיוה-ערעּפָא עינעמור ןופ רעבָא ןרָאטקעריד יד

 רעייז ַא ט"ליּפשעג טייצ רענעי ןיא טָאהד ןעמָאנ ןייז .ןענעדַאפדלָאג ןָא טּפַאכ

 םעד טימ זַא ,טקנעדעג ןבָאה ייז ןוא רעטפעט ןשידיא ןרַאפ עלָאר עסיורג

 ןיא עפש עסיורג ַא ןבױהנָא ךיז טעװ שארב רעטַאעט ןשידיא ןופ רעדנירג

 ,רעלסעק .ןעיירעסייר ןוא ןעיירעגירק ךס ַא ןפורעגסױרַא טאה סָאד .עסַאק

 עינעמור , סתאד טזָאלרַאפ טסעטָארּפ סלַא ןבָאה ָאקסעלוגָאמ ןוא לעקניפ ,ןַאמנייפ

 -גטיידַאבמוא ןופ עינַאּפמָאק ַא ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה ןעדַאפדלָאג ."זיוה-ערעּפָא

 עכלעוו ,עסעיּפ עטלַא ןַא ענייז טריפעגפיוא ייז טימ טָאה ,רעליּפשיוש עקיד

 -- ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ריתצ ןוא 'זָאלב סורדוט, ןפורעג לָאמִּ טָאה רע

 יד .עטכעלש רעייז ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד רעבָא ."עטיילפ רעביוצ יד ,

 -קעװַא דלַאב עּפורט ןייז טימ ןענעדַאפדלָאג ןבתנה רעטַאעט ןופ םיטַאבעלַאב

 ײז רעכ"לעוו טימ ,עּפורט עטלַא יד ןעמונעגניירַא קירוצ ןבָאה ייז .טקישעג

 .טכַאמרַאפ ךיז טתנה רעטַאעט סָאד .ןָאזעס ףוס םוצ ןגױצרעד םיוק ןבָאה

 ןוא תואצוה ףיופצ ןפַאש וצ ױזַא יו ןטכַארט ןביוהעגנָא טָאה ןעדַאפד"לָאג

 .עּפָארײא ןייק ןרָאפוצקירצ

 רעטַאעט ןייז ןציטש וצ ןדרָא ןַא טעדנירג שטיוורוה

 -עגסיוא לייוורעד טָאהד שטיוורוה .{

 -ָאס טנעלָאװענעב יד טימ רעטַאעט סהאד ןקינייארַאפ וצ ױזַא יו ןַאלּפ ַא טרעלק

 ,ןדרָא םעיינ ַא טעדנירגעג םעד בי"לוצ טָאה רע .ןטפַאשנַאמסדנַאל ןופ-צ סיטעייס

 טלייצעג טייצ רעצרוק ַא ןיפ-צ טָאה ןוא "סדיװַאד עפרַאה , ןפורעג טָאה רע ןכלעוו

 סָאװ ,"רעטַאעט ס'ללוּפ , םעד ןעמונעג טָאה רע :רעדילגטימ טרעדנוה ןיינ רעביא

 טניפעג סע ואוו ץַאלּפ םעד ףיוא ,ספאג רעטכַא רעד ףיוא ןענַאטשעג טלפאמעד זיא

 ןסָאלשעג טָאה רע .רָאטס-טנעמטרַאּפעד סרעקיײמַאנַאװ רעסיורג רעד טנייה ךיז

 עצנַאג יד טרישזַאגנַא עדייב ןבָאה ייז (ענייה) ןשטיווָאמײכ טימ תופתוש הצ

 -ַאעט לַאטנעירָא  םעד ןופ לייט ַא ךיוא ןוא ?זיוה-ערעּפָא עינעמור , ןופ עּפורט

 רעטַאעט רעד ךיז טָאה 1888 ןוא 1887 ןָאזעס םעד ןופ הנשה שפר ברע ."רעט

 ָאקסעלוגתאמ ןופ ט"ליּפשעג ,"סלעמעל ינוק עדייב , סנעדַאפדלָאג טימ טנפעעג

 .שטיווָאמיײכ ןוא

 טייצ רעד טימ רעבָא .טוג רעייז ןעגנַאגעג ןטפעשעג יד ןענייז רָאי ייווצ

 ןטימ שטייד רעסיוועג ַא .ןרָאװעג ןכָארבעצ "סדיװַאד עפרַאה, ןדרָא רעד זיא

 תוריכש טלָאצעג ןוא *רעטַאעט ס?לוּפ , םםעד ןעמונעגרעביא טָאה ןעגנעה ןעמָאנ

 ןיא ןייג וצ טרעהעגפיוא טָאה םלוע רעד רעבָא ,עּפורט רעקיבלעז רעד וצ

 שטיווָאמיײכ .רעגרע ןוא רעגרע לָאמעלַא ןרָאװעג ןענייז ןטפעשעג יד .רעטַאעט

 טכַארבעגרעטנורַא ןבָאהד ןופצ ןָאדנָאל ןייק קעװַא ןענייז :ת:קסעלוגָאמ ןוא

 .רעלדַא .ּפ בקעי 1891 ןוא 1890 ןָאזעס םעד רַאפ

 ןיא טירטפיוא ןטשרע ןייז טכַאמעג רעלדַא טָאה *רעטַאעט סלוּפ , םעד ןיא

 -עג טפאה'ס זַא סױרג ױזַא ןעוועג זיא לַאפכרוד ןייז ןופ+ "רעלטעב רעסעדָא,

 ךָאװ רעטייוצ רעד ףיוא דלַאב רעבָא ,קירוצ ןרָאפ ?לָאז רע זַא ייברעד ןטלַאה

 טָאה עכלעוו ,"טַאד"לָאס עלהׂשמ , עסעיּפ עטייווצ ןייז טריפעגפיוא רעלדַא טָאהד

 .גלָאפרעד ןסיורג רעייז ַא טַאהעג

 טימ ןביױהעגנָא זייוכעלסיב טָאה ןעגנעה רעשזדענעמ רעשישטייד רעד

 -ס"לוּפ , ןופ רָאטקעריד רעד ןרתנוװעג זיא רעלדפצ ןוא ןריטעקָאק וצ םיא

 .?רעטַאעט

 -ַאעט סלוּפ , ןופ סױרַא רע זית-צ ,ןלעפעג טשינ קסע רעד זיא ןשטיווָאמייכ

 אילַאהט , םעד ןעמונעגרעביא רע טָאה ןתאקסעלוגָאמ טימ ןעמַאזוצ ןוא ?רעט
 .*רעטַאעט

 -ןענַאמָאר רעד ןזיװַאב טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה *רעטַאעט אילַאהט, ןיא

 סָאװ ,ףמַאק ןסיורג ַא ךָאנ .טרעפייז השמ (?"רימש רעטייווצ , רעד) רעביירש ווו ר 111 1111 1111 1 111 1111 111 111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1811 1111 ר 7
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 -וקוצוצ ןעגנולעג ךָאד םיא זיא ,ןרעניײטַאל ןופצ ןשטיוורוה טימ טַאהעג טָאה רע

 אילַאהט ,, ןיא עסעיּפ עטשרע ןייז .עניב רעשידיא רעד וצ ןסעיּפ ענייז טימ ןעמ

 םירמ , ןפורעג ךךיז טָאה סָאװ ,"עשירָאטסיה; ַא ןעוװעג זיא "*רעטַאעט

 ןוא ,גלתאפרעד ןסיורג רעיײז ַא טַאהעג דָארג טָאה עסעיּפ יד ."תיאנומשחה

 ,1893 ,ןתנזעס ןטייוצ םעד טָאה ןעמ זַא טקילגעגּפָא םיא טָאה םעד בילוצ

 :ןפורעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסעיּפ "עשירָאטסיהד, יירד ענייז טריפעגפיוא

 "סעסקוס, ַא ןעוועג ןענייז יירד עלַא ."קדצ רג, ןוא "לארשי רמוש , ,"סוטיט,

 טגנַא-לרעד טָאה רע .וויטקודָאּרּפ רעייז ןרָאװעג םעד בילוצ זיא טרעפייז ןוא

 רעייז ןגעוו ןיוש ןלייצרעד ןסעיּפ יד ןופ ןעמענ יד .רעטייווצ רעד ךָאנ עסעיּפ ןייא

 ןיא דניק סָאד , ,"ןויצ תביש , ,"ידוהי תב, :ןפורעג יײז טָאה רע .טלַאהדניא
 .רעטייוו ױזַא ןוא ?דלַאװ

 ןסעיּפ "עשירָאטסיה, ןופ לובמ

 ןופ שינעציילפרַאפ ַא ןרָאװעג זיא 0

 -בעה ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעט בקעי ןזיוװַאב ךיז טָאה סע .ןסעיּפ *עשירָאטסיה;

 -ָאטסיה רעקילדנעצ טימ עניב עשידיא יד ןעוועג הכזמ טָאה ןוא ,רערעל רעשיאייר

 -סַאּפ רעכעלקילג רעד , טריפעגפיופ-צ 1892 ןיא טָאה רע עכלעוו ןופ ןסעיּפ עשיר
 ןופ ץנירּפ רעטצעל רעד, רעדָא "יאנתסוב , 1893 ןיא ,"רמתו ןונמתצ ,, רעדָא "ךוט

 "ןיסעצנירּפ עטביורעג יד , רעדָא "םידוהיה תרומחלמ , 1895 ןיא ,"דוד תיב תוכלמ
 ןופ ערעדנַא ךס ַא ןוא "ךלמה יאני ןופ גנוניורק יד , רעדתא ?תוכלמ רֹּתֹכ , ןוא

 .עירָאגעטַאק רעקיבלעז רעד

 דנומגיז ןוא רעקייהט:-ּפא דוד ,ןַאמסִייײװ .ר טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 טריפעגפיוא טָאה ןוא ןעמוקעגנָא זיא ר"מש ןעוו ןוא ,ןסעיּפ ןבירשעג ןַאמנייפ

 טָאה רע עכלעוו ,רעדליב-סנבעל יירד ןוא *סערעּפָא עשירָאטסיה, ריפ ענייז

 רעטצעל רעד, ,"טייקשידיא ןופ קנופ ַא, רעדָא "הקבר, ,"עקרתסא; :ןפורעג
 דרע ,למיהד, ןוא ,?ןעמַאלפ ייווצ ןשיווצ ,, ,*דלישטָאר ןָארַאב , ,*גינעק רעשידיפ-צ

 קנופ ַא, רעדָא "הקבר, זיו"לב .ןלַאפעגכרוד עלַא טעמכ ןענייז ,"לדניווש ןוא
 .גלָאפרעד רעלעיצנַאניפ רעסיורג ַא ןעוועג זיפ סָאװ ,"טייקשידיא ןופ

 ,ןסעיּפ *עשירָאטסיה, עקיזָאד יד ןליּפש וצ ןרָאװעג סאמנ זיא ןרפשיטקַא יד

 ,רעביירש-ןסעיּפ יד ןופ ןכַאמ קזוח ןוא ןריטלָאװער ןביױהעגנָא טָאה רעלסעק

 יקסנאקראש לכימ םהרבא 1895 רָאי םעד ןיא ןזיװַאב םִיצולּפ ךיז ןבָאה'ס זיב
 .ןילַאמרעה השמ דוד ןוא

 ַא טימ ןזיוופ:זב ךיז טָאה ןילַאמרעװ

 ."טעבקַאמ, ןוא "רַאזעצ סוילוי, :ןסעיּפ ייוצ סריפסקעש ןופ גנוטעברַאַאב

 ןסעיּפ עשיסַא"לק יד .טנעה עדייב טימ ןעמונעגפיוא םיא ןןבָאה ןרָאיטקַא יד

 רעצעזרעביא הנחמ ַא ןוא ,הרוחס ערַאבנַא ג ַא ןרעוװ ןבױהעגנָא ןבָאה

 .עניב רעשידיפצ רעד וצ ןָאטעג ףרתאוו ַא ךיז ןבָאה
 ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד טייצ רענעי ןופ רעצעזרעביא עטסעב יד ןופ

 "טַאמײה יד, רעלסעק דוד רַאפ טצעזעגרעביפ+ טָאה רעכלעוו ,רעדליב בקעי

 סונגיטנַא , ,שי"לגנע ןופ- "סוינישזדריוו, ןוא ?טניוומערוטש רעד, ,ןַאמרעדוז ןּוּפ

 .ערעדנַא עליפ ןוא ?םילשורי עטיירפַאב סָאד , רעדָא "דלעה רעד

 ןָאנבױא םעד .עדָאמ רעד ןיא ןיירַא קרַאטש זיא *עסעיּפ עשיסַאלק , יד
 ,טעלמַאה, :ןעמונרַאפ טייצ רענעי ןיא ן:ָאה סקיטנוז ןוא תבש ,סקיטיירפ יד ןופ

 ,"רעטירד רעד דרַאשטיר, ,"טעבקַאמ, ,"טעילושזד ןוא ָאעמהאר, ,?ָאלעטַא;

 .ערעדנַא ןוא ?טרַאוטס ת:ירגזמ , ,?טסואַאפ , ,"רעביור יד,
 ןטנעמעלע עקיטיונ יד טגָאמרַאפ טשינ ןבָאה ןסעיּפ עשיסַאלק יד רעבָא

 -רעטַאעט ןכעלטינשכרוד םבעד ןופ ץרַאה סָאד ןוא עיַאטנַאפ יד ןעגנַאפ וצ

 ןענייז ןַאמרעדוז ןוא עהטעג ,ריּפסקעש ,רעליש ןופ ןעמענ עסיורג יד .רעכוזַאב

 -עגּפתצ זייווכעלסיב ךיז טָאה םלוע רעד ןופצ דמערפ ןעוועג םלוע ןטושּפ םעה

 װ
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 יב רער ערד
 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 -רַאב סלא טקיטפעשַאב ךיז ,9

 טייצ רענעי ןיא .(רעכַאמקורַאּפ) רעב

 ןעמַאזוצ ךיז רע טמוק

 ןדנירג עכלעוו ,ןשטנעמ עגנוי
 עּפורג עשיטַאמַארד רענישטיהָארד

 .רעדנירג יד ןופ רענייא ןיא ןוא

 עּפורג ַא טימ

 גירבאק

 -ָארּפ טליּפשעג

 ַא טימ רעטעּפש .ּפָאק

 ַאמעד רעד וצ רעבירַא

 יפ עכלעוו ,"עניב עג

 ָאטקיװ ייז ןשיוװצ ,ןסעיּפ

 ןיא רובינ רעד;

 .ףָאשיב םעד טרָאד

 ןיא ןָא ךיז רע
 עידוט

 ןירַא

 רעקידס;א

 טר

 ,ףיוא ךיז טזייל

 רענליוו, רעד רע טערט

 ןיא ךיז ַאב ,"עּפורט

 ,"המקנ ןופ טָאג, יי ,"קדצ

 ערעדנַא לָאצ ַא ןוא "קוביד,
 ןייז רעמוז םענעי טגנערברַאפ .ןסעיּפ

 ,"טעגיַאדעגטינ, ּפמעק ןיא עיצַאקַאװ
 סָאװ ןל יד ןיא ךיז טקילײטַאב

 -פיוא טלָאמעד טָאה ָאנעב
 -ָאלש דלַאוװכוב ןוא רעד

 ךיז לָאז רע ז

 .עידוטסד-

 רעד ןיא

 רעקיבלעז

 ג עשידיא סרוּק

 עימָאנָאקע

 -רעטעברַא ןשידיא ןיא ןדנַאטשנגעג

 ןיא ךיז טקילײטַאב .טעטיזרעווינוא

 -על סענעצס-ןסַאמ יד

 ןוא

 ןיא
 ןיא

 ריי טקילייט

 ןיא

 רעדיינש
 וע

 ןסילשנָא
 1951 ןיא

 ַא ףיוא רע ַ

 עשיטילָאּפ

 א יי
 2 ןװפ

 זדסטדוא יא
 ערעדנַא ןיג

 4, ןיא
 ןטש

 יא רעמזעלק ַא טליּפש

 יד ןיא .רענעגנַאפ

 ןיא ,שַאקול רע טליּפש

 .יאבג רעד עילַאצ רע

 ןופ גנוריזינַאגרָאער

 ַא רע טערט דנאטשטב-ףעט

 רע ואוו ,וװיטקעלָאק ןטייווצ

 2ףאב םענעדלאנ, ןיא ךִיז טקיל
 רעה; .יטאכיק

 , םִָלָאגָאג

 טריליבוד

 יד

 לייטרוא
 ןקמננב

 "לעיניש ןיא ןוא "טמוק
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 ?סָאי .רעקוצ

 שרא
 ןיא ןריובעג שרַא

 00 יַאמ ןט1 םעד

 .רעטסוש

 -עג ךיז ,לוש עשיליוּפ ַא טכוזַאב

 .שטייד ,שיסור ,שיליוּפ טנרעל

 סלַא טנרעלעג ךיז ראי ןציירד וצ

 .רעּפעטש-ןשַאמַאק ַא

 .לוש-סלדנַאה ַא ןיא טנרעלעג ךיז

 טנרעלעג טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 רוטַארעטיל עשידיא

 טירטפיוא רעטשרע ןייז

 ןוועג זיא שיד

 רע ."בוטקוזמ}

 ל טימ טריסערעט

 ןַאד ךיז .רעטַאעט

 רעד ייב ,עידוטס רעשיטַאמַארד רעד

 -גַאסקעלַא ןיא קעטָאילביבדץרּפ

 ןיא ןטָארטעגפוא טּפָא .ווָארד

 ןיא ןוא סרעטקַאנייא ענעדיישרַאפ

 שזער רעד רעטנוא ןסעיּפ ערעסערג

 ןופ ףילסיוו .י ןוא לקנערפ ןופ
 .עּפורט "רענליוו , רעד

 -יא ןיא
 םמבילע-םולש ןיא
 -ניארַאאפ ךיז טָאה

 ןשידיא םוצ עבי
 ןיא ןסָאלשעגנָא

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 קילבָאּפ ןיא טנרעלעג ךיז .4

 לוש-טנווא ןַא טכוזַאב ןוא לוקס

 רעקרַאונ רעד טימ ןטָארטעגפיוא

 -ַאב ךיז .טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד

 טילעָאי-ידרַאװ, רעד ןיא טקילײט

 ינ ןיא "עידוטס רעשיטַאמַארד
 -יישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז .קרָאי

 עשידיא יד ייב ןעננוריפפיוא ענעד

 יד טימ וה .ןבולק-רעטעברַא
 רעד ןופ םַאלפ , ןיא רעליּפש-רעמַאק

 טטיטפעשַאב זיא ."עיצולָאוװער

 ןטוה-ןעיורפ ןופ רעדיינשוצ סלַא

 .(רעטַאק ירענילימ)

 -עט ַא טכַאמעגכרוד 1920 ןיא

 גנוטייל רעד רעטנוא סרוק-רעטַא
 ןיא טנרלעג .רערעל-ףעטרַא יד ןפ

 סלַא ?טסעמ .י טימ סַאלק-ישוער ַא

 ןיא ןסרוק-רעטַאעט ןעמונעג .רערעל

 -ייאעט סרעקרָאװ , רעד ייב שילננע

 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ."גיל רעט

 .1939 ןיא עידוטס-רעטַאעט ףעטרַא

 ןיא (טריאודַארג) טרירעפסנַארט

 ןופ וװוקיטעלָאק-רעליּפש ןטייווצ םעד

 טקילײטַאב ךיז .1926 ןיא ףעטרַא

 -על שריה , ,"טָאכיק ןימינב , ןיא

 ."לעניש , ןיא ןוא "טרעק

= 

 רו רורר רו 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 111

10 

 יו

 ףש הא ראי ןעבצ 11 1111110 1111 1111 1110 111 1111 11 1 1111 111 111 1111 1111 דעד

 ןרָאיטקַא יד רַאפ ןעוועג זיא סָאד שטָאכ רָאנ .רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ טרעק

 עקידרעירפ יד זַא ,טפמעקעגסיוא ךָאד רעבָא ייז ןבָאה ,גנושיוטנַא ערעטיב ַא
 .ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ טשינ רעמ ןיוש ןבָאה רעביירש-ןסעיּפ עטריטנעטמּפ

 ,רָאיטקַא רעד טסייה סָאד ,"רַאטס, רעד ןרפצוועג זיא רעטַאעט ןיא רקיע רעד
 םעד ןריטקיד ןביוהעגנָא טהאה *רַאטס, רעד .םוקילבוּפ סָאד ןענואוועג טָאה סָאװ

 יו ו ז ַא יו ו וליפא רָאנ ,ןביירש וצ ס ָא ו ו רָאנ טשינ ,גרוטַאמַארד

 .ןביירש וצ

 ,יקסנָאקרַאש םהרבא טעאצּפ רעגנוי רעד ןזיוװַאב ךיז טָאה 1895 רָאי ןיא
 טימ ןטָארטעגסױרַא זיא רע . דנַאל ןיא רָאי רֶאּפ ַא ןעוועג טשרע זיא רעכללעוו

 רעטסואווַאב רעד ןופ רעטעברַאפאב "ףקות הנתנו} ןעמָאנ םעד טימ עטערעּפָא ןַא

 רעיײז טָאהד קיטש סָאד ."ףקות הנתנו לעב רעד ןונמא יבר, עדנעגעלל

 .ןעמונעגסיוא
 ןעמוקעגסיורַא רעדיוו יקסנָאקרַאש זיפ: ,1896 ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא טימ

 טָאה עסעיּפ עקיזָאד יד ."ירדנ לכ, ןפורעג טָאה רע עּכלעװ ,עסעיּפ רעיינ ַא טימ

 תורצוא טכַארבעג טָאה ןוא רעכוזַאב-רעטַאעט יד ןופ רעצרעה יד ןעגנַאפעג

 .ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד ואוו רעטַאעט ןדעי ןיא דלָאג טימ

 רעטַאעט ןשידיא םעד ןרימרָאפרער וצ ןָא טביוה ןידרָאג בקעי

 -עד ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןידרָאג בקע/
 ןריבורּפסױא ןביוהעגנָא טָאה ,דנַאל ןיא רֶתֲִי ייוצ ןייק ןעוועג טשינ טלָאמ
 ןבירשעגנָא ןידרָאג טָאה 1892 רָאי ןיא .עניב רעשידיא רעד ףיוא תוחוכ ענייז

 רעסיורג רעד, ,"איריביס , ןפורעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסעיּפ יירד עטשרע ענייז

 סיורג ױזַא ןרעלדַא טָאה סָאװ ,"ריל גינעק רעשידיא , רעד ןופצ ?טסילַאיצָאס

 .טכַאמעג

 טלפאמעד ןענייז עניב רעשידיא רעד רֹתאפ ןטסנידרַאפ סנידרָאג רעבָא

 -ַאב טשינ לעירעטַאמ רע זיא סלַאפנדעי .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא קינייוו רעייז

 ןיפ: רעטעּפש רָאי ַא טימ .רעביירש-ןסעיּפ ערעדנַא יד ןופ רעמ ןרָאװעג טניול

 רעד, ןוא ?וינעווע ןָאסידעמ ןיא דרָאמ רעד , ןבירשעגנָא ןידרָאג טאה ,3

 ןידרָאג טתאה ?םָארגָאּפ , ןרַאפ זַא ,יקסװעשַאמָאט יסעב טלייצרעד ."םבָארגָאּפ
 ןידרָאג טָאה סרעטַאעט ערעדנַא יד ןיא ביוא ןוא ןמוזמ רַאלָאד קיצכעז ןעמוקַאב

 .ךס תא רעיײז ןעוװעג סָאד זיא ,רעמ רַא"לָאד קילדנעצ רָאּפ ַא טימ ןעמוקַאב

 ,טקירדעגסיוא לתאמַא ןידרָאג ךיז טָאה ,"ךרצנ רעסיורג ַא זיא רענייא ןעוו רָאנ,

 עמוס ַאזַא זיא ,עיילימַאפ רעד רַאפ ךיש רָאּפ ףלעוװצ ןפיוק ףרַאד ןעמ זַא,

 ."רצות+ רעסיורג רעגייז ַא

 תעב סָאװ ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,ןעוועג ןַאד זיא טיונ ןייז סיורג יו ןוא

 -ערעּפָא עינעמור, םוצ ?םָארגָאּפ , ןייז טפיוקרַאפ 1893 רָאי ןיתצ טָאהד ןידרָאג

 ,רע זַא ,גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג לעקניפ השמ רָאטקעריד רעד םיא טָאה ,"זיוה
 ןטָאבעגנָא םיא טָאה ןוא װַאטסירּפ ןופ עלתאר יד ןליּפש ןײלַא לָאז ,ןידרָאג

 גנַאל ןידרָאג ךיז טָאה .גנולעטשרפקפ עדעי רַאפ רַאלָאד ףניפ ןליּפש ןייז רַאפ

 טלעג ןיא טציא ךיז קיטיונ ךיא !טוג, :טרעפטנעעג טָאהד ןוא טבושיעג טשינ
 ."ןָאשיזָאּפָארּפ םעד ןָא םענ ךיא .עילימַאפ ןיימ רַאפ

 דייר ןייק וליפא טָאה, ,ןירָאג .ב טגָאז ,"ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא,
 רעבפא זיא םרָאפער יד .עניב עשידיא יד ןרימרָאפער ןגעוו ןייז טנעקעג טשינ
 ערעדנַא יד ןופ רעכעה ליפ ןענַאטשעג זיפצ ןידרָאג בקעי סָאװ ,םעד ןופ ןעמוקעג
 -ןשטנעמ ןיא ייס ,ןעגנואיושנָא-ט"לעוו ןיא ייס טנַאלת;ט ןיא ייס ןגרוטַאמַארד
 ענייז ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז טתנה סָאד .טפַארקסנליװ ןיא ייס ןוא טפַאשטנעק
 ןופ גנוללקיװטנַא רעד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַאזַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןסעיּפ
 ."עניב רעשידיפצ רעד

 .טכַאמעג רעלוּפָאּפ רעייז ןענידרָאג טָאה "ריל גינעק רעשידיא רעד
 רעיײז זיא רע .םשור ןסיורג רעיײז ַא טכַאמעג עלָאר רעד ןיא טָאה רעלדַא
 ,עסערּפ רעשילגנע רעד ןופ ייס ןותנ רעשידיא רעד ןופ ייס ןרָאװעג טביולעג
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 "לודגה רשנ, רעד לטיט ןטימ ןרָאװעג טניורקעג עלָאר רעד בילוצ זיא רע ןוא

 .(רעלדפא רעסיורג רעד)

 רעשידיא רעד, :ןרעלדַא רַאפ ןבירשעגנָא ןידרָאג טָאה 1894 רָאי םעד ןיא

 רעד, ,1895 ןיא .?ָאירול רעדירב עשיווטיל, יד ןוא "שדוח סנרּפ רעד, ,"זדלג

 גילעז, ,1897 ןיא ."דיא רעצרַאװש רעד, ןותנ "עקירעמפא ןיא דיא רעשיסור

 ."ןואג רעד , ,1900 ןיא ןות+ "רמז-ילכ רעד קיציא

 ןָאיני-ןרָאיטקַא רעש רעשידיא

 -רַא זַא ,ט"ליפרעד ןבָאה ןרתציטקַא

 םםעד טיו"ק לייוו .טשינ ייז ךיז טניול ּפיצנירּפ "ןוװיטַארעּפָאָאק , ַא ףיוא ןטעב

 וצ ןרָאװעג ןבעגעגקעװַא טיפָארּפ רעטסערג רעד זיא םעטסיסדןקרַאמ ןקיזָאד

 רעייז רַאפ ןטעברַא טזומעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא ,ןרָאטױא ןוא ןרָאטקעריד יד

 .ןיול םעניילק ַא

 -יד ,רָאיטקַא רעדעי סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא םעטסיס עקיזנאד יד

 ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ףיוא ןרָאװעג טצַאשעגּפָא זיא רָאטױא רעד ןוא רָאטקער

 עינַאּפמָאק רעד ןיא טנכעררַאפ ןעוועג זיא רָאיטקַא רעד רסערג סָאװ .ןעקרַאמ

 רָאיטקַא רערעסערג ַא טָאה ,לשמל ,ױזַא .ןעמוקַאב רע טָאה ןעקרַאמ רעמ ץלַא
 רָאיטקַא רעסיורג ַא רָאג ןוא קיצכעז רערענעלק ַא ,ןעקרַאמ טרעדנוה ןעמוקַאב

 זיא רָאיטקַא םעד ןופ טרעוו יד) .ןעקרַאמ קיצפופ ןוא טרעדנוה ןעמוקַאב טָאה

 .(עסעיּפ רעד ןיא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,עלָאר רעד טױל ןרָאװעג טצַאשעגּפָא

 -עג טנכערעגנעמַאזוצ ןענייז ןרָאטקעריד ןוא ןרָאיטקַא עלַא ןופ ןעקרַאמ יד

 ןפָארטַאב טָאה ןעקרַאמ סנעמעלַא ןופ עמוס יד ,לשמל ,ןעװ ןוא .ןרָאװ

 זױלב זיא ךָאװ רעד ןופ טיפָארּפ רעד ןוא רַאלָאד טנזױט ייווצ ,ןגָאז רַימָאל

 .טנעס 50 זיולב ןעוועג עקרַאמ ַא ןופ טרעװ רעד זיא ,רַאלָאד טנזיוט ןעוועג

 -ַאב ,ןעקרַאמ קיצכעז טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא רעד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 לָאמַא רעבָא זיא ךָאװ רעד ןופ טיּפָארּפ רעד ןעװ .רַאלתאד קיסיירד ןעמוק
 ןעוועג עקרַאמ ַא ןופ טרעוו רעד זיא ,רַאלָאד טרעדנוה ייווצ יו רעמ טינ ןעוועג

 זיולב טָאה ,ןעקרַאמ קיצכעז טַאהעג טָאה סָאװ רָאיטקַא רעד ןוא .טנעס ןעצ

 ןעמוקַאב טָאה ןעקרַאמ טרעדנוה ןופ רָאיטקַא רעד ןוא ,רַאלָאד סקעז ןעמוקַאב

 .רַאלָאד ןצעביז

 םעד ןלייטוצסיוא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ רעדייא זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע

 ,טנער ןעמונעגרעטנורַא טשרעוצ עמוס רעצנַאג רעד ןופ ןעמ טָאה ,טיּפָארּכ

 עלַא ךיוא ןוא ,רעטעברַא ערעדנַא רַאפ תוריכש יד ,גנוצײהַאב רַאפ תואצוה

 .טנה רעטַאעט ַא סָאװ תואצוה ערעדנַא

 ןעקרַאמ ןופ םעטסיס רעד זַא ,ןרעדָאפ וצ ןרָאיטקַא יד ןבירטעג טָאה סָאד
 ,"םיטַאבעלַאב ןײלַא; ןייז וצ טָאטשנָא ןוא ,ןרעו טפַאשעגּפָא ןצנַאגניא לָאז

 -רַא עטלעטשעגנָא סלַא טכַארטַאב ןרעו ןלָאז ייז ,טגנַאלרַאפ רעסעב ייז ןבָאה

 יז ןבָאהד ןכיירגרעד וצ סתנד ידכ .טלָאצַאב ךָאװ עדעי ןעמוקַאב ןוא רעטעב

 .ןָאינוי ַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז

 סעדנָארַאב ףסוי םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ ףליהד רעד טימ זיא 1899 ןיא

 .עקירעמַא ןיפצ ןָאיני-ןרָאיטקַא עשידיא יד ןרתוועג טעדנירגעג

 טרעייפעג ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד טָאה 1902 רעבמעצעד ןט27 םעד

 ַא ןבעגעגסיױרַא החמש רעד בילוצ טָאה ןוא ,ץנעטסיזקע ריא ןופ לבוי ןטרעפ םעד

 רַאטערקעס רעד ןעװעג טייצ רענעי ןיא זיא רעכלעוו ,רָאש לשנַא .לַאנרושז

 עשידיא יד סָאװ ,ןבעגעגרעביא טכירַאב ןרעגנעל ַא ןיא טָאה ,ןָאינוי רעד ןופ

 .ןָאטעגפיוא ץנעטסיזקע ריא ןופ רֵתָמִיי ריפ יד ןופ ךשמ ןיא טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 :טגלָאפ יו ךיז ןענעייל טכירַאב םעד ןופ ןטקנוּפ עכעלטע

 ןופ עגַאל יד ןרעסעברַאפ וצ זיא ןָאינוי ַא ןופ ּפיצנירּפ-טּפױהד רעד, (
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 ?אס ,ןַאמלוק

 ,ןליוּפ ,װָאשטַאבול ןיא ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .1904 יאמ

 -ןעמעלע ןא טקידנעעג .רעד

 עזעיגילערה א ןגָארקעג .?ושירַא
 גנואיצ

 ןיא עידוטס-ףעטרַא ןיא ןיירַא

 ןיא ףעטרַא ןיא טליּפשעג .9
 יד לרעדנעפ :ןסעיּפ עקידננקאפ

 "טאכיק ןימינב; ןיא == ענעהיא

 -רעּפוק םישד , ןיא -- טיבעב א

 שריה , ןיא -- יָאוָאדָארַאנ ; ?ּפָאק
 ןיא -- רענַאװטרַאּפ ;?טרעקעל

 -רַאמ-סונָאב ; (סוילוי) ?געט ריפ,

 ןוא ?דַארַאּפ ןטירד, ןיא -= רעריש

 ןיא (?'לאהאק,) -- רילַאװניא
 ."ןטורקעד זי

 1909 יַאמ ןט1פ םעד ןריובעג

 -רעבוג רעילָאדָאּפ ,ץעניטסָארט

 רעטעברַא ןַא רעטָאפ רעד

 -עביא יד .קירבאפ-רעקוצ ַא

 -ַאב ןענייז עלימַאפ רעד ןופ

 -לָאטּס רעדירּב ייווצ ןופ ןענַאטש

 -אטיינ רעטסעווש יירד ןוא ,סרעי

 .םגיר

 ןרָאװעג טלַא זיא הנח ןעװ

 פ ריא זיא בֵלַאה ַא ןוא

 וצ .ןברָאטשעג

 ןבעגעגָא ןיוש יז

 ןיא
 + - עינ

 ףיוא

 עקיר

 ַא

 רָאי רעטָא

 לסיבַא זיא .טלעג ןָא רָאי ייווצ ף וא

 -טימ סלַא ןטָארטעגניירַא רעטעּפש
 -רַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןיא דילג
 -נירגעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,ןייא

 ןביירש ןענרעל ןביוהעגנָא ךיז .טעד

 ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא ןענעייל ןוא

 סָאװ ,עּפורג רעשיטַאמַארד רעד ןיא

 -פיוא עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיז

 ייווצ יד , ,"ַאינודלָאק , יו ,ןעגנוריפ

 .ערעדנַא ןוא "סלעמעליינוק
 הליחתכל .עקרעמַא ןייק ןעמוקעג

 ,יזריושזד וינ ,קרַאונ ןייק ןעמוקעג

 -ַאמַארד ַא טריטסיזקע טָאה סע ואוו

 טָאה רעניּפש הנה .עּפורג עשיט

 רעטעּפש ?סיבַא .ןסָאלשעגנָא ךיז

 טייהיירפ רעד ןיא ןטָארטעגניײרַא

 ,קרָאי וינ ןיא עּפורג רעשיטַאמַארד

 .ש ןופ גנוריפפיוא רעד רעטנוא

 טינ גנַאל ךיז רעבָא טָאה .לסקייד

 עוו רו ו ר ורו1
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 ךיז ןבָאה סָאװ ,60 ןופ .ןטלַאהעג

 ןופ ףוס םוצ ןענייז ,ןסָאלשעגנָא

 טשינ ןבילברַאפ ןָאזעס ןטשרע םעד

 ענייא ןעוועג זיא הנח .ןביז יװ רעמ

 ןוא עטסנרע .ענעבילברַאפ יד ןופ

 -וצפיוא עּפורג יד ןכוזרַאפ ערעווש

 .ןבעגעגנייא טשינ ךיז ןבָאה ןבעל

 עשיטַאמַארד טייהיירפ יד ןעוו

 ףעטרַא רעד רעכלעוו ןופ ,עידוטס

 1926 ןיא טָאה ,ןסקָאװעגסױרַא זיא

 רעניּפש הנח ןיא ,טעדנירגעג ךיז

 .רעדילגטימ עטשרע עריא ןופ ןעוועג 3

 עטצעל יד טייז זיא ןרָאיטקַא עשידיא יד ןופ עגַאל יד .טריפעגסוא ןעמָאקלופ

 ."ןרָאװעג טרעסעברַאפ דנטיידַאב לעיצנַאניפ ןוא שילַארָאמ רָאי ריפ

 ןיב 8 ןופ טנידרַאפ רָאיטקפא רעטוג ךעלמיצ ַא טָאה רעירפ דנרעװ, (2

 רעטסנעלק רעד טנייה טנידרַאפ (ןכָאװ עטוג יד ןיא ןיוש) ךתאוו ַא רַאלָאד 0

 רעד ןיא ןרָאיטקַא ָאד ןענייז סע .ךָאװ ַא רַאלָאד 25 יװ רעקינייוו טשינ רָאיטקַא
 ."ךָאװ ַא רַאלָאד 70 ןוא 60 ,50 ןענידרַאפ סָאװ ןנאזינוי

 טריפַארטש סרעשזדענעמ יד ןופ ןרָאיטקַא ןענייז רעירפ דנרעו, (2

 טנייה ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא רָאג ,סָאװרַאפ ַא ןָא לָאמ סעכנַאמ ןוא ,ןרָאװעג

 .ןעמונעגקעװַא טכער סָאד סרעשזדענעמ יד ייב ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד טָאה

 טפמישַאב סרעשזדענעמ יד ןופ ןרָאיטקַא ןענייז רעירפ דנרעו, 4

 יד ,ןָאינוי רעד ןיא ּפיצנירּפ-טּפיױה ַא סָאד זיא טנייה ,ןרָאװעג טקידיײלַאב ןוא

 טרעוו יברעד זיתצ סע .ןצישַאב וצ רעדילגטימ עריא ןופ ןליפעג יד ןוא ערע
 רַאגָאז ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד טאה ,ןָאזעס םעד ןופ גנַאפנָאמַא סגָזד ןקרעמַאב וצ
 ."גנוקידיילַאב-ךרע רתאפ קיירטס ַא טרעדרָאעג

 ערעדנַא רַאפ טכַארבעג ןָאינו-ןרָאיטקַא יד טָאה ןצונ ַא רַאפ סָאװ ןוא
 ? סנָאינוי

 ,סנָאינוי ןציטש וצ טשינ לָאמנייק ךיז טגַאזטנַא ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד זַא (5

 -ַאטס רעקידנג"לָאפ טזייווַאב ,ןטלַאטשנַא עקיטעטליואוו ערעדנַא ןוא סקיירטס
 *: רעפיצ רעשיטסיט

 .92,641.45 ןופ עמוס רעד טימ סקיירטס ןוא סנָאינוי טציטשעג,

 .94,027,01 ןעמַאװצ .9285.56 טימ רע"ליּפשיוש עקנפארק טציטשעג,
 ."טנעס 1 טימ רַאלָאד 27 טנזױט 4 :טלעג שעק !?זזלַא

 -קרעװעג עשידיא עטקינייארַאפ יד רַאפ ןטיפענעב יירד טליּפשעג, 6

 ."רַאלָאד טרעדנוה 15 ייב רימ ןביולג ,טכַארבעגניײרַא ןבָאה עכלעוו ,ןטפַאש

 ןוא .סנָאינוי ענעדיישרַאפ רַאפ ןטרעצנת:ק עכעלטלעגטנַאמוא עליפ, (

 סי

 ם 1

 ןָאינוי רעד וצ טגנַאלַאב ןוא |

 -לדָאנ רעד ןיא ןטָארטעגניײירַא --

 ןוא ,ןָאינוי עלעירטסודניא סדיערט

 -ניא רעד ןופ 9 לַאקָאל םוצ טנייה

 טנעמרַא סעדיעל לַאנָאשענרעט

 .ןָאינוי סרעקרָאװ

 ןענייז סָאװ 4,

 -רַא םעד ןופ ןרָאװעג ט ג

 סעטס רעד .'נירק -םעד לירּק

 יקקפנ} ; רעיוט םַײב) :יװ ;ףעט

 -ילירב , ,"ןטַארקָאטסיר ,  ,"ןיוװטָאּב

 ,"ןענישַאמ ןופ שיור ןיא,,.,"ןטנַג
 -יטסָאד , ןוא ?ןטורקער ,/ ,"טנערב

 -"וועיַאג

 ףָארַאטָאלַאז .מ סעיצַארָאקעד ,רעדיינש .ב יׂשזער .ףעטרַא ןיא ?שינעקירט  סנעגינעלפ ןופ טקַא רעט2
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 רעייז סָאד זיא ,רימ ןביולג ,רָאי ריפ טשרע טריטסיזקע סָאװ ןָאינוי ַא רַאפ

 ."ןייש
 עטלַא רפפ דנָאּפ ַא טעדנירגעג ןָאיניךרָאיטקַא יד טָאה טציא, (8

 ןֵא ןעוב וצ טייצ רעד טימ ךיוא ןעקנעד ייז ןופצ רעליּפשיוש עקנַארק ןותצ

 ."רעדילגטימ עריא רַאפ םםייה ענעגייא

 -קַא רעשידיא רעקרָאי וינ רעד טעמדיוועג טָאה ןעדַאפדילָאג םהרבא ךיוא

 ,*עדַאלַאב , ַא ,1903 רעבמעצעד ןט26 םעד ,לבוי ןטרעפ ריא וצ ןתצינו-יןרָאיט

 רעד ןופ רעדילגטימ עלַא טפור רע ואוו ,"תעדה ץע רעד , ןפורעג טָאה רע סָאװ

 .תודחא ןוא גנוקינייארַאפ וצ ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 ןסעיּפ ערעסעב ןופ עכַאּפע ןא

 טָאה 1902 ןוא 1901 ןופ ןרפצי יד ןיא
 ותצוו ,?רעטַאעט ?ילַאהדט, ןיא .ןסעיּפ ערעסעב ןופ עכָאּפע יד ןביוהעגנָא ךיז

 ,ָאקסעלוגָאמ ,ןיצּפיל ינעק ,שילפאק ַאטרעב ,רע"לסעק דוד טליּפשעג ןבָאה סעי

 ןעמ טָאה טרפנד .ערעדנַא ןוא קנַאלב .ל ,גרעבנרָאט .ס ,שטיװָאקסָאמ סירָאמ

 ,?עקרעשטַאּפ יד ינאר,, רעדָא "העובש יד ,, סנידרָאג בקעי טריפעגפיוא טלָאמעד

 ,"תרפא עלערימ ,, ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , ,(;תנגוה רָאטקיװ ךָאנ) "רזממ רעד,

 ."הָאפַאס , ןוא ?טייהרַאװ יד, ,"המותי יד, ,"הטיחש יד, ,"עטַאנָאס רעציירק;

 יקסװעשַאמָאט ןוא רעלדַא :ןענַאטשעג ןענייז סע ואו רעטַאעט סלּפיּפ ןיא

 -עגפיוא ןידרָאג טנה ,לפאטנעזָאר סקַאמ ,יקסוועשַאמָאט יסעב ,רעלדַא סַאדַאמ!

 ןופ טצעזרעביא ,"שינרעטצניפ ןופ טכַאמ ,, סיָאטסלָאט ,"תעדה ץע, םעד :טריפ

 לָאמ ןטשרע םוצ רעלדַא טָאה טרָאד ןופצ ,"שטנעמ רעדליוו רעד, ,ןידרָאג בקעי

 רעיײז ַא טַאהעג טפאה רע רעכלעװ ןיתצ ?קָאללייש , סריּפסקעש טליּפשעג

 .עניב רעשילגנע רעד ףיוא ייס ןוא רעשידיא רעד ףיוא ייס ,גלָאפרעד ןסיורג

 .(שי"לגנע -- עּפורט עצנַאג יד -- שידיא ףיוא טליּפשעג טָאה רעלדַא)

 םענעמוקעגפיוא ןסיוועג ַא טסולפנייאַאב ןרָאיטקַא עּפורג ַא טָאה 1902 ןיא

 רעטַאעט ַא ןעיוב לָאז רע ,לעשיפ ירעה ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ,ןדיא ןשיסור

 השמ :ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ .לַאטרַאװק ןשידיפצ םעד ןופ ץרַאה עמַאס ןיא

 ,לעדירפ סיפצול רָאטיזָאּפמָאק רעד ,רענײטַאל ףעזָאי ,ּפרַאק עיפתאצס ,לעקניפ

 ,רעיֵאל רעסיוועג ַא ןוא ,ןײטשטָאר סַאילע ןןייטשנרעב לרעב רעקימָאק רעד

 רעטַאעט סָאד .בילטתאג .ס סיאול ,ןָאטגנישַאוו ןיא טנייה ךיז טניפעג רעכלעוו !

 ַא רַאפרעד םיא טָאהד ןעמ ןוא ,טירטס דנערג ףיוא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא

 ."רעטַאעט דנערג ,, ןבעגעג ןעמָאנ

 סרענײטַא"ל טימ ןרָאװעג טנפעעג רָאי ןקיבלעז םעד ןיא זיא רעטַאעט סָאד

 ."לבב תורהנ לע, רעדָא ?ןויצ  ןפורעג טָאה רע עכלעוװ ,עטערעּפָא ןפצ

 םייב קַאמשעג רעד, זַא ,ןזייװַאב טלתנוװעג עסעיּפ רעד טימ טָאה רעניײטַאלל

 עכעלטע זױלב ןעמונעג טָאה סע רעבָא .?לָאמַא יו רעקיבלעז רעד זיא םלוע

 ןגעק זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה "?רעטַאעט דנערג, םעד ןיא עלַא ןוא ןכָאװ

 זיא עסעיּפ יד זַא ןעוועג יזא אצוי-לעוּפ רעד .ןייג טשינ ןעמ ןעק םָארטש

 סולש םוצ טָאה *עינעמור ןיא דיא , ןייז שטָאכ ןוא .ןלַאפעגכרוד קרַאטש

 רעמ טנָאקעג טינ רעטַאעט רעד רעבָא טָאה ,עסַאק יד טגיטיגרַאפ ןָאזעס ןופ

 ,רעטעּפש רָאי תצ טימ טָאה רעלדַא ןוא ןסעיּפ סרענײטַאל טימ ןריטסיזקע

 יז טימ טנפעעג םיא ןוא "רעטַאעט דנערג, םעד ןעמונעגרעביא ,1904 ןיא

 ."רעצרעה ענעכָארבעג , סניביל

 ןיא טגינעקעג ןיוש טפאה רעלדַא ןעוו ,1908 זיב 1904 ןופ טייצ רעד ןיתצ
 טָאה רעלדַא .טרעסעברַאפ ךס ַא ןטפעשעג יד ךיז ןבָאה ,"רעטַאעט דנערג;
 ןָאעס םעד .רתצטיוא ס"לַא ןידרָאג בקעי טלעטשעגנָא רעטַאעט םענעי ןית+
 תרהט, עסעיּפ רעיינ ַא סנידרָאג טימ טנפעעג רעלדַא טָאה 1905-1904 ןופ

 .רַאוטרעּפערדזידרָאג ןצנַאג םעד טליּפשעג רעלדַא טָאהד ךָאנרעד ןוא "החּפשמה
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 וו תו .תעק ייייויויי

 ןויטקעלָאק רעליפש

 ףענישָאגַאנ המלש םייח 69

 (ויטקעלָאס-ףעטרַא ןטפ רעליּפש)

 -יּפש םעד טשרעהַאב טָאה סָאװ
 ךיז לָאז רע זַא ,וויטקעלאק-רעל
 -ירק עסיורג יד ןיִא ןטלַאהנעמַאזוצ
 ָל טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,ןסיז
 -יּפש םעד טרילומיטס טָאה סָאװ
 -וצנֶא רעטייוו ץלַא וויטקעלאק-רעל
 ? טעברַא רעד טימ ןייג

 ןעוועג ןענייז ןטייקירעווש ןוא

 ןופ גנודנירג רעד טימ .עסיורג
 -וטס רעשיטַאמַארד טייהיירפ , רעד
 ןסיוא ןטנַאידוטס יד ןענייז ?עיד

 -עברַא ןשידיא ַא ןעיוב , וצ ןעוועג
 ."רעטאעט-טסנוק רעט

 -עווש ַא ןעוועג זיא טעברַא יד

 -עטַאמ יד סָאװ ,רַאפרעד ןיוש ,ער

 זיא ןטנַאידוטס יד ןופ עגַאל עלעיר
 עלַא טשינ :עטכעלש ַא ןעװעג
 -רעל ןהעש עגנַאל יד בילוצ ןבָאה

 -ָארּפ רעייז ייב ןביילב טנָאקעג ןענ

 יד ךיז ןבָאה .ךַאפ רעדָא עיסעפ

 ַאזַא וצ ןסַאּפוצ טזומעג עטסרעמ

 -בעוטּפיוה לָאז סָאװ ,גנוקיטפעשַאב

 -עידוטס רעד ןיא ןרעטש טשינ ךעל

 .טעברַא

 רעד ןופ גנוריפפיוא רעד טימ

 זיא "רעיוט םייב , עסעיּפ רעטשרע

 ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ עידוטס יד

 -רעטעברַא ןַא סלַא ,"ףעטרַא, סלַא
 -ָארּפ רעד טָא טימ רעבָא .רעטַאעט

 -עננָא טשרע ךיז ןבָאה גנורימַאלק

 -ירוטס יד .ןטייקירעוװש יד ןביוה
 טימ טרעייטשייב ךיז ןבָאה ןטנַא
 ןוא טנָאקעג רָאנ טָאה רעדעי ?יפיוו
 -ופפיוא יד טריסנַאניפ ןיילַא ןבָאה

 עסעיּפ רעד ךרוד ."רעיוט םייב , גנור

 ןעגנַאגעגכרוד ןטנַאידוטס יד ןענייז

 .רעליּפשיוש סלַא ןעמַאזקע םעד

 ןוא שזיטסערּפ ןענואוועג ןבָאה רימ

 ןדייר טסנרע ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 זיא לעירעטַאמ רעבָא .ףעטרַא ןגעוו

 .לַאפכרוד ַא ןעוועג "רעיוט םייב,

 וצ ןעגנאגעגסיוא רעדיו סע זיא

 .סענעשעק ענעגייא ערעזדנוא

 רעטירד ןוא רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןוא "ןיווטָאב ילתפנ ,,) גנוריפפיוא

 עוו ררר רוט ר 111 111 111 111 111 1

113 



 ענ ןענייז סָאװ ,("ןטַארקָאטסיר,

 ַא ?עירעטַאמ ןוא שירעלטסטניק

 -ַאב ףעטרַא רעד טָאה ,גלָאפרעד

 טגענַאמרעּפ ַא ןרעוו וצ ןסָאלש

 רעד וצ ןטָארטעגוצ ןוא רעטַאעט

 םישזד, ןופ גנוריפפיווא רעסורג

 כשרע ןענייז ָאד ןוא ."ּפָאקרעּפוק

 -ירעוש עתמא יד ןעמוקענרעטנוא

 ןדעי ןליּפש קידנביוהנֶא :ןטייק

 רעליּפש יד ןבָאה ,ךָאװ ןיא טנווֶא

 טימ ןוא ןטעברַא ערעייז ןבעגעגפיוא

 עיינ יד ןעמונעגפיוא גנורעטסייגַאב

 רעד .רעליּפשיוש ןופ עיסעּפָארּפ

 ןיא ןייז טלָאזעג טָאה טלַאהעג

 טָאה .ךָאװ ַא רַאלָאד 98 טינשכרוד

 -ָאק-רעליּפש רעד ךָאװ עטשרע יד

 ןעמענ וצ טשינ ןסָאלשַאב וויטקעל

 טזומעג טָאה : לייוו ,טלַאהעג ןייק

 -פיוא רעד ןופ ןבַאגסיוא יד ןקעד

 ןעמ טָאה ךָאו עטייווצ .גנוריפ

 יד ,טלַאהעג ןופ בלַאה ןעמוקַאב

 ןוא רַאלָאד 8 וצ -- ךָאװ עטירד

 ךָאװו רעדעי טימ ךיז טָאה ױזַא

 וצ טריצודער טלַאהעג רעד ןליּפש

 טיונ ןוא רעגנוה רעטנוא .טשינרָאג

 טבעלעגרעביא וויטקעלַאק רעד טָאה

 ןוא .סיזירק ןטסערג םעד טלָאמעד

 ןיילַא) טנוװֶא ןדעי קידנליּפש ,ךָאד
 -ַארָאקעד יד טלעטשעגרעביא וליפא

 ,(ןליּפש ןופ טייצ רעד ןיא סעיצ
 ַא ןטיירגוצוצ ןעגנולעג טרָאפ זיא
 ."ןטנַאליר עסעיּפ עיינ

 יה

 ןב;

 ךיוא

 .ןפלָאהעג
 ןוא תובוח-ילעב עס

 םעד ןטלַאהפיוא רע

 שא כָאװ 14 ךָאנ ,

 ןעיצקירוצ טזומעג ךיז רימ ן

 : רימ .רעטַאעט ןטנענַאמרעּפ ַא

 םעד טקידנערַאפ יּפש טימ ןָאזעס

 .ךָאו ַא גנולעטשרָאפ ןייא

 -ענ טייצ רעד ןיא ךיז טָאה יװ

 ? וויטקעלָאק-רעליּפש רעד ןטלַאה

 -עג טשינ ,טרעגנוהעג טָאה ןעמ

 טָאה ןעמ ,ןעניואוו וצ ואוו טַאה

 -- ,רעטַאעט ןיא רעווש טעברַאעג

 ןופ דילנטימ ןייא ןייק זיא ךָאד

 .ןלַאפעגּפָא טשינ וויטקעלָאק-רעליּפש

 ךָאנ ךיז ןבָאה רימ -- טרעקרַאפ

 ןוא ןעמַאזװצ ןטלַאהעג רעקרַאטש

 רעד ףיוא טנשקערַאפ ךיז רעמ ךָאנ
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 :ןעװעג ןענייז טנכייצעגסיוא ןטסעבמַא ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ןסעיּפ יד ןיא

 ,"טפַארק עתמא יד, ,"רעדמערפ רעד .,"ףרוטמ רעד ,"רעטנאאקַאבמוא רעד,

 ןיא ןוא "םייה ַא ןָא; ,"גרעב יד ףיוא, ,"הדיובא ןב השיללא ,, ,"םכח המלש,

 .?עיצילַאג תולג,

 -רַאפ ןיביל .ז ןופצ ןירבָאק .ל ךיוא ןבָאה 1908 זיב 1900 ןופ ןרָאי יד ןיפיצ

 ,ןסעיּפ ערעייז ןופ .עניב רעשידיא רעד ףיא טרפא ןקידבוכב רעייז ַא ןעמונ

 ,רעלדַא .ּפ בקעי ,רעלסעק דוד ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז עכלעוו

 -רעד וצ יאדכ ןענייז ,שילַאק ַאטרעב ןוא ןיצּפיל ינעק ,יקסװעשַאמָאט סירָאב

 רעד , ,"עדליוו יד, ,"אעדעמ עשידיא, יד רעדָא "עלענעה, סניביל .ז :ןענגאזמ

 עקיטסול סָאד, ,"םינכש יד, ,"טייהנעגנַאגרַאפ ריא , ,"עדמערפ יד , "רעמיורט

 טסיא ןופ עינָאס רעדָא אנימ, סנירבָאק .ל ;:"ליײטרוא רעד, ןוא *?לבייוו

 רעד ןוא טָאג, ,"ןדע ןג רענעריױלרַאפ רעד, ,"ןטייק ענעסירעצ , ,"ייוודָארב

 רעד , ,"בייוו ןייז, ,"רעטסעווש ייווצ יד , ,"טנַאקיזומ רעדנילב רעד , ,"טסָארט

 .ערעדנַא ןוא "עביל ןופ טכַאּפ יד , ."דיפצ רעסיורג

 םוצ ןעמוקעגנָא ןעדַאפדלָאג םהרבא זיא ,1905 ןיא ,טייצ רעד םורַא

 ,רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ןוא רעקנַארק ַא ןיוש םגה .עקירעמַא ןייק *לָאמ ןטייווצ

 עסעיּפ עטצעל ןייז ןפַאשעג טייצ רעצרוק א ןופ ךשמ ןיא ךתצנ רע טָאה
 יד טָאה רעלדַא .רעלדַא .ּפ בקעי וצ טפיוקרַאפ טָאה רע עכלעוו ,"ימע ןב,

 וצ טפיוקרַאפ ,ןעדַאפדלָאג םהרבא ןופ גנומיטשוצ רעד טימ ,רעטעּפש עסעיּפ

 עטערעּפָא ןַא טכַאמעג עמַארד רעד ןופ טתאה רעכ"לעוו ,יקסועשַאמָאט סירָאב

 ןקיבלעז םעד טימ טריפעגפיוא ךיוא יז ןופ-+ ,ןענעדפש:פדלָאג ןופ ןליוו םעד ןגעק

 .1907 רָאי ןופ ףוס ןיא *ימע ןב, ןעמָאנ

 "סלָאה קיזומ, יד ןופ ילביופא רעד

 ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ טייצ רעד ןיא
 1902 םורַא ,עקירעמַא ןייק עיצַארגימיא רעשידיא רעיינ רעד ןוא וועינעשעק
 רעטשרע רעד ןיא .?סלָאה קיזומ , יד טילבעגפיוא קרָאי וינ ןיא ןבָאה ,1904 ןוא
 -רעטנוא:ליװעדָאװ יד .ןטפערק-ליּפשיוש עיינ ןזיװַאב ןטרפאד ךיז ןבָאה טייצ
 -רעבירַא-יינ יד רַאפ ןשטנואוועג יװ ןעוועג זיא *סלָאה קיזומ , יד ןיא גנוטלַאה
 יד ,ביורטנייו דנומגיז ,לעבעג סקַאמ ןעז ןפָאלעג זיא םלוע רעד .ענעמוקעג
 ,ערעדנַא "ליפ ןוא ץַארַאב דוד ,רעיינש לעומעס רעליּפשיוש ענעברָאטשרַאפ
 .עניב רעשידיא רעד ףיוא רעצעלּפ עקידובכב ןעמונרַאפ רעטעּפש ןבָאה עכלעוו

 ןיא רעמ טלייצעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,?סלָאה קיזומ , יד ןופ ןרָאיטקַא יד

 טעדנירגעג ךיוא ןבָאה ,7 רעמונ לַאקָאל ,ןָאינוי רעד ןופ ןרָאיטקַא יד יװ לָאצ

 רעמונ לַאקָאל ןתשינוי יטעײרַאװ עשידיא , ןפורעג ךיז טָאה עכלעוו ,ןָאינוי ַא

 סרעטַאעט יד ןשיװצ ץנערוקנָאק עפרַאש ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא *5

 .?סלָאה סקיזומ , יד ןוא

 ערענעלק ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ *סלָאה קיזומ , יד ןענייז טייצ רעד טימ

 *=?יװעדָאװ ןָאטנילק סדיגא, ןיא ןעז טנָאקעג ןיוש טָאהד םלוע רעד .סרעטַאעט

 וןליפא ןוא ,"ערה רצי רעד, ,"יבר ןוא גינעק , סלעבעג סקַאמ ןופ גנוריפפיוא ןַא

 -דליש ףלָאדור וצ טפיוקרַאפ רעטעּפש טָאה לעבעג סָאװ ?"תומשנ עטפיוקראפ,

 -ָאו ןָאטנילק סדיגא, ןיא ןרתאוװעג טריפעגפיוא טשרע-וצ ךיוא זיא טיורק

 ."זיוה-ליוועד

 ,"לָאה קיזמ דנערג, ןיא ןסעיּפ ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא ןענייז ױזַא
 רעד ןסקַאװעגסיורא *סלָאה קיזומ , יד ןופ זיא סע זיב ,"לָאה קיזומ סלּפיּפ , ןיא

 ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,טירטס רעטירד רעד ףיוא רעטַאעט רערענעלק רעטשרע
 ."רעטַאעט טירטס רעט3, רעד

 טימ ןביױהעגנָא טרעבליז בקעי ןטשרע
 טָאה ךָאנרעד

 םוצ טָאה רעטאעט םענעי ןיא

 ."יזנכשא לעבא ,, ןפורעג טָאה רע סָאװ ,עסעיּפ ַא סיקסווערַאטָאלָאז



 ןעצ

 טריפעגפיוא טָאה רע .טייצ ערעגנעל ַא טגינעקעג טרָאד גרעבדלתאג ןטיינ
 ןופ רעדניק יד, סצרַאװש ריאמ ןוא "רעלדנעה-ןפַא=לקש רעד, סרעטכיר השמ
 םרוג טָאה סָאד .טייצ ערעגנעל ַא ןעגנַאגעג ןענייז ןסעיּפ יד ."דייס-טסיא רעד
 ןעמונעגרעביא לרעטַאעט סָאד ןבָאה ןײטשדָאלעג ינעשזד טימ לעבעג זַא ,ןעוועג
 לוק, ,עסעיּפ ןייא עכלעוו ןופ ,ןסעיפ עיײנ עכעלטע טריפעגפיוא טרָאד ןוא

 ןצנַאג ַא טעמכ ןגענַאגעג זיא יז זַא ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא טָאה ,"רפוש
 .ןָאזעס

 טַאהדעג ןבָאה עכלעוו ,סנָאינוי עדייב יד זַא ,טריסַאּפ טָאה לָאמַאטימ
 -עג ךיז ןבתאה ןוא ,רָאביײל וװָא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןופ סרעטרַאשט
 לאקָאל ןָאינוי יטעײרַאװ עשידיא, ןוא *7 לאקָאל ןָאינוי ןרָאיטקַא עשידיא , : ןפור
 -- ןוא סרעטרַאשט ערעייז ןריולרַאפ ןכַאזרוא ענעדיישרַאפ בילוצ ןבָאה ,5
 .ןָאינוי סיוא

 -סיוא ןבָאה ,ןָאינוי םוש ןייק וצ טגנַאלַאב טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא
 סדער,טייו; רעד ןופ ןגפארקעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא טייהנגעלעג יד טצונעג
 עשידיא , ןפורעג ךיז טָאה עכ"לעוו ,ןָאינוי ַא רַאפ רעטרַאשט ַא *ןָאינוי סרָאטקע
 זַא ,טרעלקרעד טָאה רעטרַאשט רעקיזָאד רעד ./18 לַאקָאל ןָאינוי ןרָאיטקַא
 עכלעוו ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא עטנעקרענָא עקיצנייא יד זיא "ןָאינוי , עקיזָאד יד
 .עקירעמַא ץנַאג רעביא ליװעדָאװ ןוא רעטַאעט ןליּפש וצ טכער סָאד טגאה
 -קעס עכעלטע ןיא סנָאיני-ןרָאיטקַא עשידיא עכעלטע ןענַאטשנָא ןענייז יוזא
 -עג טָאה'ס ןוא ךיז ןשיוצ ףמַאק ןקידנעטש ַא טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,סנָאש
 זיא'ס ןוא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה סנָאינוי עלַא יד זיב טייצ ערעגנעל ַא ןעמונ
 .ןָאינו-ןרָאיטקַא עשידיא ןייא ןעמוקעג דנַאטשוצ רעדיוו

 ןסעיּפ סמכילעזםולש ןליּפש ןָא טביוה ןעמ

 -ַאּפ עשירפ ןוא געט-סטייהיירפ יד ךָאנ

 טָאה ןעמ .םכילע-םולש ןעמוקעגנת קרָאי וינ ןיא זיא דנַאלסור ןיפ+ ןעמָארג

 רעסיורג ַא .*רעטַאעט דנערג , סרעלדַא ןיא םינּפ-תלבק ןסיורג ַא ןבעגעג םיא
 רענדער ע"ליפ יד ןשיווצ ןוא ,טסירָאמוהד ןסיורג םעד ןסירגַאב ןעמוקעג זיא םלוע
 .ןעדַאפדלָאג םהרבא טסירגַאב ךיוא ןעמכילע-םבולש טָאה

 -םו"לש טריפעגפיות-+ דלַאב "רעטַאעט דנערג, ןיא טָאה רעלדַא .ּפ בקעי

 רעד ןיא ."קַאנרעטסַאּפ לאומש , רעדָא "ףרואווסיוא רעד, עסעיּפ ַא סמכילע

 ןגעק ,"רעטַאעט סלּפיּפ , ןיפצ ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ךיוא טהצה טייצ רעקיבלעז

 ןעמכילע-םולש ."וינעּפמעטס, עמַארד ןייז טריפעגפיוא ,ןליוו סמכילע-םולש

 טימ לָאז רע זא ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא ןסָארדרַאפ קרַאטש השעמ יד טָאה

 -ָאמַאט ןופ ןוואורּפ עלַא .אשמו עגמ ןייק ןבתנה טשינ רעמ ןיקסוװעשַאמָאט

 .ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ןעמכי"לע-םולש טימ ןדירפ ןסילש וצ ןיקסוועש

 רעייז טַאהעג "ימע ןב , עסעיּפ רעטצעל ןייז ןופ טָאה ןעדַאפדלָאג םהרבא

 שינרעגרע רַאפ רע זיא גנוריפפיותצ רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב ןוא .תחנ קינייװ

 ענייז טכַאמרַאפ קיבײא ףיוא רע טָאה 1908 רַאונַאי ןטפ םעד .ןרָאװעג קנַארק

 .ןגיוא

 -עמַא איטנעמעד, עמַארד רעטצעל ןייז ןופ טָאה ןידרָאג בקעי ךיוא
 טפיוקעגּפָא טשרע םוצ טָאה עמַארד עקיזָאד יד .טַאהעג טשינ תחנ ןייק *ַאנַאקיר
 טָאה יקסוועשַאמפאט ןוא ןעמוקַאב הטרזד םיצולּפ טָאה רע רעבָא ,רעלסעק דוד
 ,ץניװָארּפ רעד ףיוא טשרעוצ טריפעגפיוא יז טָאה ןוא טפיוקעגּפָא עסעיּפ יד
 יו ןוא ,ןעמונעגסיוא טשינ טָאה עסעיּפ יד ."רעטַאעט סלּפיּפ , ןייז ןיא ךָאנרעד
 -יא רעד ןופ רעמרָאפער םבעד טפַאשרַאפ סָאד טָאה ,רעביא טיג ןירָאג .ב
 טימ .ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד ןיא קיטייװ:ץרַאה ליפ רעייז עניב רעשיד
 .ןברָאטשעג ןידרָאג בקעי זיא ,1909 ינוי ןט12 םעד ,רעטעּפש םישדח סקעז
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 ןשידיא ןטנעגַאמרעּפ ַא ןופ עיידיא
 ."רעטַאעט-טסנוק רעטעברַא,
 ייוצ ,קירוצ טירש
 רעדיוו רימ ןבָאה ױזַא ןוא ."! סיוא
 -עפָארּפ ערעזדנוא וצ ןעמונעג ךיז
 טכַאמעג ,טעברַאעג גָאטייב .סעיס
 -ייא טליּפשעג ,ןטנווָא יד ןיא {בָארּפ
 ןעגנולעטשרָאפ ייוצ רעדָא ענ
 ךיילגוצ ןוא ךָאװ
 עלק טימ

 זויא
 ןייא,

 -- + רוז
 ןָאפ טירש

 ַא
 טקילײטַאב ריז

 -ַארגָארּפ ערעסערג ןוא ערעגנ
 -נומענרעטנוא ענעדיישרַאפ וצ ןעמ
 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןעג

 זיא וויטקעלָאק רעזדנוא רעבָא
 עיינ טימ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ ךָאנ
 רעליּפש עטריטשומסיוא
 ױזַא ןוא .עידוטס-ףעט
 טעברַאענּפָא רימ ןבָאה
 שיור ןיא, ןופ) ןסעיּפ 6 טריפעגפיוא
 -יפוב רָאנעיג זיב "ןענישַאמ ןופ
 ןענייז עקינייא עכלעוו ןופ ,('וועשט
 ערעדנַא ,ןגלָאפרעד עסיורג ןעוועג
 יד ןלַאפכרוד עסיורג רעדיוו
 רימ .טייהרעמ רעד ןיא עטצעל
 טקידנערַאפ ןָאזעפ ןדעי טעמכ ןבָאה
 -יוװ ןיא סָאד ןוא .טיציפעד ַא טימ
 -רעליּפש םוצ ןעגנַאגעגסױא רעד
 -ישזער רעזדנוא וצ ןוא וויטקעלָאק
 טָאה רעכלעוו ,רעדיינש ָאנעב ,רָאס
 טניז) טייצ עצנַאג יד זדנוא טימ
 -טימ טפָא ןוא טעברַאעגטימ (099
 טלַאהעג םעניילק ןייז .טרעגנוהעג
 ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןעמוקַאב רע טָאה
 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעוועג ,זיא'ס
 .טייהנטלעז ַא

 ןוא חוכ םעד קנַאד ַא זיולב
 -םיוא ןופ עיידיא רעד ןיא ןביולג
 -טסנוק רעטעברַא ןשידיא ַא ןעיוב
 חוכב ןעוועג רימ ןענייז ,רעטַאעט

 -ירעווש עלַא יד טָא ןגָארטוצרעביא
 .ןטייק

 -רַא ןופ
 ןעמַאזוצ

 .רֶאי ריפ

 -עג רימ ןבָאה טייצ רעד טימ

 םייב גנונעקרענָא רעמ ץלַא ןגָארק

 ,עסערּפ רעד ייב ןוא םלוע-רעטעברַא

 10 ןופ בוט םוי םוצ ,טציא ןוא

 -רַאפ ןיוש ןבָאה רימ ןעוו ,רָאי

 -ַאמרעּפ ןופ עיידיא יד טכעלקריוו
 -עט-טסנוק רעטעברַא ןשידיא ןטנעג

 ףיוא ךיוא טיירג רימ ןענייז ,רעטַא

 ,ךעלדימרעדמוא ןטעברַא וצ רעטייוו
 -עשרַאפ ןוא ןרעסעברַאּפ וצ ףיוא

 טציא זיב ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןרענ

 .טכיירגרעד
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 ףע טר ַא ר ָא' ן| ע צ
 טָאה בולק:ףעטרַא רעד

 ךיז טָאה ןידרָאג בקעי ןופצ ןעדַאפדלָאג םהרבא ןופ טױט םבעד טימ קח יד טארטעגייב
 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םנופ עכָאּפע "ענעדלפאג , יד טקידנעעג

 -רַאפ עטערעּפָא יד טָאה ןענעדַאפדלָאג ןוא ןענידרָאג ןופ טױט םעד ךָאנ
 -ַאעט אילַאהט, ןיא שטָאכ ןוא .עניב רעשידיא רעד ףיוא ןָאנבױא םעד ןעמונ
 "םיאנוש , סנירבָאק ןוא "היובא וב אשילא, סנידרָאג טיײנַאב רע"לדַא טָאה "רעט
 ןוא רעטַאעט דנערג ןיא ןלַאפעגכרוד קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןענייז עכלעוו)
 טתנה ,(גלָאפרעד ןטסערג םעד טַאהעג *רעטַאעט אילַאהדט , ןיא טציא ןבָאה

 -ַאטשַאב זיא בולק-ףעטרַא רעד

 ייב סעטרבח ןןו םירבח ןופ ןענ

 -עט רעשידיא רערעסעב רעד ןעמעוו

 יװ רעייט ןוא ביל ןעוועג זיא רעטַא

 יד, ,"דיא עלעטניּפ סָאד, עניב רעשידיא רעד ףױא טגינעקעג ךָאד רעבָא = ןַא טגָאזעג לָאמַא טָאה יװ .ןבעל'ס

 .טרָאס םעד ןופ ןסעיּפ ערעדנַא ליפ ןוא "ןיורק עשידיא יד, ,"המשנ עשידיא = ַא טלָאװ ןעמ ןעװ ,"קינפעטרַא;

 -ףעטרַא ןופ רבח ַא ןָאט ?סיירט

 -עט רעקיטש ןלַאפעג ןטלָאװ ,בולק

 טָאה ייז ןופ רעדעי לייו ,רעטַא

 ַא טַאהעג טײהנעגנַאנרַאפ רעד ןיא

 ןיא רעוו -- עניב רעד טימ תוכייש

 ןיא ָאד רע ןוא םייה רעטְלַא רעד

 .עקירעמַא

 טעמכ זַא ,טקַאפ ַא א זי'אס

 -רַא םוצ טגנַאלַאב ןבָאה סָאװ עלַא

 רעמ טַאהעג טשינ ןבָאה בולק-ףעט

 ףיוא ןליּפש וצ רעגַאב ןטסענלק םעד

 לָאמעלַא רעבָא ןענייז ייז .עניב רעד
 ןרעסעב םעד ןפלעה וצ טיירנ ןעוועג

 ייז ןופ עקינייא .רעטַאעט ןשידיא

 ןופ בולק םוצ טגנַאלַאב ךָאנ ןבָאה

 ועטַאט-טסנוק ןשידיא ןקילָאמַא
 ,ןפלָאהעג ליפ רעייז ןבָאה ייז ןכלעוו

 -נֶא ןעוועג טשינ זיא ףליה יד רעבָא

 .טגיילעג

 -ולגטימ יד ןבָאה ףעטרַא םייב

 -לעה וצ טייקכעלגעמ יד ןעזרעד רעד

 -עברַא ןשידיא ןתמא ןַא ןעיוב ןפ

 ךיילנ ךיז ייז ןבָאה ,רעטַאעט-רעט

 בולק-ףעטרַא ןַא ןיא טרדיזינַאגרָא

 תונכש ןיא לַאקָאל םענעגייא ןַא טימ

 -ַאנפיוא-טּפיוה רעייז .ףעטרַא ןטימ

 ןכַאמ וצ רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא עב

 -ַאמ עשיריא יד ןשיווצ ףעטרַא םעד

 -ידיא יד סָאװ םעד רעסיוא לייוו ,ןס

 םעד טָאה עסערּפ עכעלרעגריב עש

 ןגיושרַאפ ןצנַאניא טעמכ ףעטרַא

 -עג טשינ ףעטרַא רעד ךיוא טָאה

 וצ ךיז ןעלטימ עלעיצנַאנַאפ יד טַאה

 רַאפ קיטיונ זיא סע יװ ןזײטרעװדַא

 .רעטַאעט

 ָאה טרּפ םעד ןיא

 ולק-ףעטרַא ןופ רעד

 (שטיווָאניבַאר .י .א) םכילע םולש

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,"סלָאה קיזומ , יד ךיוא ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןיא
 רַאוטרעּפער רעד יװ ױזַא ןוא ."סרעטַאעט , ןיא טלדנַאװרַאפ ,לָאצ ןיא ךס
 יד ןיא ייס ןוא *סלָאה קיזומ , יד ןיא ייס רעקיבלעז רעד טעמכ ןעוועג זיא
 ,וצרעד טכַארבעג טָאה עכלעוו ,ץנערוקנָאק ַא ןביוהעגנהא ךיז טָאה ,סרעטַאעט
 ןייק קעוותצנ (1912 ןיא) יקסװעשַאמָאט זיא עגַאל יד ןרעסעברַאפ וצ ידכ זַא
 ּפיסָא רעטַאעט לַאנָאשענ ןייז רַאפ טרָאד ןופ טכַארבעגרעבירַא ןוא דנַאלסור
 סווָאמיד טריפעגפיוא טָאה רע עכלעוו טימ ,דירפ רַאזַאל ןוא ימע-ןב בקעי ,ווָאמיד
 -ַאמָאט ןוא ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה קיטש סָאד ."רערעדנַאװ רעגיווע רעד,
 -נודעג רעד , סווָאמיד טריפעגפיוא ךיוא ןָאזעס ןקיבלעז םבעד ןיא טָאה יקסוועש
 .ןלַאפעגכרוד זיא עסעיּפ יד רעבָא ,"ןתח רענעג

 ,ןכָארבעגסױא טָאה המח"למ יד ןעוו ,(1914 ןיא) רעטעּפש רהאי תצ טימ
 .ןווָאמיד ןופ עסעיּפ-המחלמ ַא טימ ןָאזעס ןייז ןביוהעגנָא יקסועשַאמָאט טתאה
 רעזדנוא , סשַא םולש טריפעגפיוא יקסוועשַאמָאט טָאהד ןָאזעס ןקיבלעז םעד ןיא
 ."רענָאילימ רענירג רעד , סר''מש םהרבנצ ןוא ?ןביולג

 -רעּפער ןרעסעב ןריפפיוא ןביהעגנָא ,ךיז טכוד ןעמ טָאה טציא יראו ווו

 -ולגטימ יד ןב

 -נואוו ןָאטעג ב א

 רעיינ רעדעי רַאפ .טעברַא עכעלרעד

 -דנעצ טכוזַאב ייז ןבָאה גנוריפפיוא

 -ענ ,טקעוװעג ,סעיצַאזינַאגרֶא רעקיל

 יורד



 ףעשטרא הָא*" ןעצ
 -סוָאּפ, ןגָארטעגרעדנַאנַאפ

, 
 -ענ ,טָאטש ןופ ןקע עֶלַא ןיא

 ןָאטעג ןוא סרעביירקסבוס ןפַאש
 ו
 ן

 ן

 תוכייש ַא טַאהעג טָאה סאו

 קרַאמ ןופ "חישמ רעשלַאפ רעד, טריפעגפיוא רעלסעק דוד טָאה ױזַא .רַאוט
 -פיוא טָאה רעלדַא ןוא ,יקסניּפ דוד ןופ "טָאג ןייז טימ רעדעי, ןוא ,ןײטשנרָא
 "רעטעג ענעכָארבעצ , ןוא ,ןַאמרעּפוק ןוא ןילדע .וװ ןופ "דיא רעד, טריפעג
 .ןייטשקוב םהרבא ןּופ

 ריא קירוצ טניװעג עמַארד ערעסעב יד זַא ,ןזעגסיופצ ןױש טפצנה סע

 יקסווערַאטָאלָאז ןזיוותב:ב ךיז טָאה דלַאב רעבָא .עניב רעשידיא רעד ףיוא ץַאלּפ

 ,"עביל ןופ זיירּפ , ןוא "םימותי עקידעבעל יד, סעמַארדָאלעמ עיינ ייווצ טימ
 .ןָאזעס ןצנַאג ַא טעמכ ןעגנַאגעג זיא יז ןופ עדעי ןוא

 :ןסעיּפ-טלעװרעטנוא ןופ עכָאּפע ןַא ןָא ךיז טביוה 1915:16 ןָאזעס ןטימ

 רעטױר רעד, ,"טכיל עטר סָאד , ,יקסווערַאטָאלָאז ןופ ?ןפַאלקש עסייוו יד,

 ןופ ?גנוכַאװרעד ריא, ןוא "רעלדנעה-ןפַא -לקש רעד, ,שעל .י ןופ "טקירטסיד

 1916 ןיא טָאה רעכלעוו) לעבעג סקַאמ ןופ ?ןסיוועג ענייר סָאד , ,רעטכיר השמ
 .ַא .א (רעטַאעט-ןיצּפיל םעד ןעמונעגרעביא

 עשיטפצמַארד ןופ זיולב טעמכ טליּפשעג טציא טרעוװ עמַארד ערעסעב יד

 .קעוצ ןשירָאטַאמרתפער ַא טימ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז עכלעוו ,ןבולק

 -נייא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיטנע לאוי ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענייז ױזַא
 ןוא "רענעגושמ , ,"ןלטב רעד, יװ ,ןציקס סצרּפ ןופ טריזיטַאמַארד ,סרעטקַא

 -עצ ןוא טייזעצ , סמיכלע-םולש, יו ,ןסעיּפ עצנַאג ךיוא ןוא ,"בוטש רעלעק,

 "רעטצניפ רעד ןיא , ,"ןטלעוו עמַאזנייא , ,"ףכ תעיקת,, סנייבשריה ,*טַײרּפש
 .ערעדנַא ליפ ןוא

 סרעטַאעט עשידיא יד ןופ עגַאל עלעירעטַאמ יד זיא 1917 ןופ ףוס ןיא

 -נג"לָאפ ןעוועג טלָאמעד ןענייז ןיילַא קרָאי וינ ןיא .ןרָאװעג טרעסעברַאפ ליפ
 : סרעטפאעט עקיד

 -ַאעט סלּפיּפ , ,*רעטַאעט לַאנָאשענ, ,"רעטַאעט וינעווע עטייווצ סרעלסעק,

 ,"רעטַאעט וינעוע עטפניפ, ,"רעטַאעט סקָאנעל, ,"רעטַאעט סלעבעג ,"רעט

 -יל, :סרעטַאעט 2 ןעוועג ןענייז ןילקורב ןיפצ ךיוא .?רעטַאעט ןדרַאג ַאזַאלּפ ,

 -ור ואוו ,?רעטַאעט יטלעוװָאנ; רעד ןוא ?רעטַאעט קיריל, ,?רעטַאעט יטרעב
 .טליּפשעג ןבָאה רעלדַא ערעס םגצדַאמ ןוא טיורקדליש ףלָאד

 ןוא ,עיפלעדַאליפ ןיא סרעטַאעט עשידיא ייווצ וצ ןעוועג ךיוא ןענייז סע

 ,דנַאלווילק ,רָאמיטלַאב ,קרַאונ ןיא סרעטַאעט עקיצנייא וצ ןוא ,ָאגַאקיש ןיא

 -יא ט"לָאמעד ןרילָארטסַאג םעד ץוח ַא .(עדַאנַאק) לָאערטנָאמ ןוא טיָארטעד

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טעטש עלַא רעביא טעמכ סעּפורט-רעטַאעט עשיד

 ןלעטשוצנָא טייק
 ןיא ךיז טרעדָאפ סָאװ ,ףעטּס ןייק
 ,!סרעשֶא , ,לשמל ,יוװ .רעטַאעט ןדעי

 טָאה ָאד ךיוא .וװ .ַא .א "ןעמרָאד,
 -יא ןייז ןזיװַאב בולק-ףעטרַא רעד

 -ַאעט-רעטעברַא םעד טייהנבעגעגרעב
 -עגנייא רימ ןבָאה רָאנ טשינ .רעֶז
 -סיוא עלַא יד ףעטרַא םעד טרָאּפש

 יד טריפעגכרוד ןבָאה רימ רָאנ ,ןב
 .טיילכַאפ עטרינערט-טוג יו טעבר ַא

 ש
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 םוש ןייק ןופ ךיז רימ ןבָאה ל?כב

 סָאד ביוא ,טגָאזעגּפָא טשינ טעברַא

 -ונ זיא'ס עכלעוו טכַארבעג רָאנ טָאה

 לעיצנַאניפ ךיוא .ףעטרַא םעד ןצ

 -עגסױרַא טּפָא רעייז בולק רעד טָאה

 ערעזדנוא טיול ףעטרַא םעד ןפלָאה

 .תוחוכ

 טימ טרימרָאפניא ןייז וצ ידכ

 ,ףעטרַא ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא

 עקידנעטש טאהעג בולק רעד טָאה

 -לַאװרַאפ רעד ןיא ייס רעטערטרַאפ

 -טסנוק םניא ייס ,ףעטרַא ןופ גנוט

 ןעמונעג ךיוא טָאה בולק רעד .טַאר

 -עפנָאק יד ןיא לייטנָא ןוויטקַא ןַא

 טגעלפ ףעטרַא רעד סָאװ ,ןצנער

 -קע בולק רעד טָאה ױזַא .ןפוררַאפ

 ךיז טָאה ףעטרַא רעד זיב טריטסיז

 ,סיפ ענעגייא ענייז ףיוא טלעטשעג

 עשירעלטסניק ענייז ךרוד טָאה ןוא

 יד ןכָארבעגכרוד ןעגנוכיירגרעד

 -ריב רעשידיא רעד וצ ייס טנַאװ

 -ילגנע רעד וצ ייס ,עסערּפ רעכעלרעג

 .רעש

 -רַא ןופ ייליבוי ןקיראי-10 םוצ

 דובכ םעד ןמענ ךיז ךיא לי ףעט

 -ףעטרַא םעד ןופ רעציזרָאפ סלַא

 -קע ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב בולק

 ףעטרַא םעד ןסירגאב וצ ץנעטסיז

 ןיב ךיא ןוא ,בוט-םוי ןסיורג ןייז וצ

 סעטרבח ןוא םירבח יד זַא ,רעכיז

 םניא ןסילשנָא ךיז ןלעוו בולק ןופ
 וצ ןבעלרעד ןלָאז רימ זַא ,שטנואוו

 ןעוו ףעטרַא םניא גנולעטשראפ ַא ןעז
 -עברַא רעשידיא ןפור ךיז טעװ רע

 .עסירעמַא ןיא רעטַאעט-הכולמ-רעט
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 "רעטאעט-טסנוק ןשידיא} ןופ גנודנירג יד

 רעד ןפַאשפ:ב טרעװ 1918 רָאי ןיא
 ןיא טָאה ץרַאװש ןעוו :לייוו ,"ןפַאשַאב טרעװו, ?רעטַאעט-טסנוק רעשידיא;,
 גניווריא, םםעד ןעמונעגרעביא רענליו .ר סקַאמ טימ ןעמַאזוצ רָאי םענעי

 -ַאדנופ ַא ןרעװ טעװ סָאד זַא ,טמולחעג טשינ םינּפה רע טָאה *רעטַאעט סיײלּפ

 דומלת רעיירטעג סלַא .עקירעמַא ןיא רעטַאעט טסנוק ןשידיא ַא רַאפ טנעמ

 ,עמַארדָאלעמ רעטוג ַא טימ טגרָאזםנב ךיז ץרַאװש טָאה ,רעלסעק דוד ןופ

 טסוגױא ןט30 םעד טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןיביל .ז ןופ ?ןטש ןייז ןוא ןַאמ רעד,

 .רעטַאעט ןייז טנפעעג 8

 רע טעװ דלעפ םעד ףױא טשינ זַא טריּפשרעד דלַאב רעבָא טָאה רע

 .סרמ, טריפעגפיוא געט-ןכָאװ יד ראפ טָאה רע ןוא ,גיז ןייז ןפמעקסיוא

 לאירוא ,, ,ןידרָאג בקעי ןופ *הָאפַאס, וָאש דרַאנרעב ןופ *ןתאשעּפָארּפ סנעראוו

 .רעליש ךירדירפ ןופ "רעביור יד, ןוא ווָאקצוג לרַאק ןופ *ַאטסָאקַא

 ,ץַאז גיוודול ,ימעךב בקעי ןופ ןעגנואימַאב ןוא גנוקריו רעד טימ

 -עג טלָאמעד ןבָאהד עכלעוו ,רעלדַא יליצ ןוא לעּפַא הנחד ,טימשדלָאג לאיחי

 םעד) ןריפוצפיוא ץרַאװש סירָאמ טגַאװ ,רעטַאעט ןיא ןצרַאװש ייב טליּפש

 ווו סא טימ ."לקניוו ענעפרָאװרַאפ סָאד, סנייבשריה ץרּפ (1918 רעבָאטקָא ןט6
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 ףעטרַא ופ לדנרעק סָאד
 ןייבשריה םהרכא 6

 (היטסעלַאס ןטשרע ןפ רעליּפש)

 ביֹוהנֶא ןיא סָאד זיא ןעוועג

 עקניל יד .1924 ראי ןיא רעטניוו

 טשרע ךיז טָאה גנונעװַאב-רעטעברַא

 -רעטנוא .ןעילבעצ וצ ןביוהעגנָא

 טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה ןעגנומענ

 ַא ןעוועג רעבָא זיא סע ,עטפָא

 ,ןטפערק עשירעלטסניק ןיא לגנַאמ

 ַא ךיז טָאה .רעטַאעט ןופ טרפב

 טלמַאזרַאפ רעטעברַא עגנוי עּפורג

 טייסרָאפ ףיוא לָאה ַא ןיא ץעגרע

 ןוא ,קרָאי וינ ?ןוַאטדוַאד, סַאג

 טייהיירפ , ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב

 ."עיצקעס עשיטַאמַארד

 טָאה עיצקעס יד ןריזינַאנרָא סָאד

 -טע יו רעמ טשינ ןעמונעג זדנוא

 טלעטשעגנָא ןבָאה רימ .געט עכעל

 ןוא (רעניטָאװַארּפ .א) רָאסישזער ַא

 -יּפש ערנעלק עכעלטע ןבילקעגסיוא

 ןצנַאג ַא ןליפסיוא ןלָאז סָאװ ןק

 ןופ רעטקַאנייא ןַא :טנווָא-ליּפש

 ,"טייקיזָאלּפָאלש , -- לסקייד .ש

 ןביז יד, עדנַאנַאפוב סלזיימ .ה

 .59 .מ טרינעצס ןוא ,'ןצַאיַאּפ

 .רעדיל סנרעּפלַאה

 -ייז טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ

 רעכעלנייועג רעד טימ רימ ןענ

 ןטערט ןּפורג עשיטַאמַארד יו ןיטור

 ךיילג ןוא ןלָאר יד טלייטעצ :וצ

 טסייה סָאד) עבָארּפ ןכַאמ ןעמונעג
 -ַאעט ןיא ןליּפש ךיז, : טושּפ רָאג
 ייוצ ַא ױזַא טעברַאעגּפָא .("רעט
 ,ןעמויטסָאק טיירגעגוצ ,טייצ םישדח
 טימ ןענייז רימ -- ,סעיצַארָאקעד

 ןעמונעג רימ ןבָאה .קיטרַאפ סעלַא

 ,טירטס דנערג ףיוא ץעגרע ַאל זַא

 ןמלק רבח ןדַאלעגנייא ,ןילקורב
 ךַאמס ךיא ביוא ,רעדָא) ןרמרמ

 יד םיא טָאה ,טשינ תועט  ןייק
 (ןסירגאב טקישעג ןיילַא "טייהיירפ,
 .טנווֶא םעד ןענעפע רימ --

 180 ַא םורַא ןענייז ןעמוקענ

 יד .טכעלש ױזַא טשינ -- ןשטנעמ

 סָאד ןוא .טלָאצַאב ןענייז ןבגַאסיוא

 ,ןקרעמַאב ךיא זומ ָאד -- ןליּפש

 -רעביא , ןייֵלַא ךיז ןבָאה רימ זַא
 ַא ןעוועג תמאב ןיא סע :?ןּפָארט
 .טנווֶא רעכיירגלָאפרעד

 -ער רעזדנוא ? רעטייוו סָאװ ,ונ

 -ָאק רימ זַא ,ודתא טנָאז רָאסישז
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 שיטקַאפ ךיז טביוה ,גלָאפרעד טימ ןכָאװ 14 ןעגנַאגעג זיא עכ"לעוו ,עסעיּפ רעד
 .קרָאי וינ ןיא *רעטַאעט-טסנוק ןשידיא , ןופ עטכישעג יד ןאצ

 ּפיסָא ןופ ןסעיּפ ענעדיישרַאפ ףיוא ץרַאװש ךָאנ טריפ ןָאזעס ןקיבלעז ןיא

 ,רעלצינש רוטרַא ,יקסניּפ דוד ,יתאטסלָאט .ל ,ןעסביַא .ה ,ןידרָאג בקעי ,ווָאמיד

 ,גרעבדנירטס טסוגיוא ,דלייוו רַאקסָא ,וװעיערדנַא .ל ,רידַאנ השמ ,ןפ:מרעדוז .ה
 ."רעדלעפ ענירג, ןוא "רעטכעט סדימש , סנייבשיה ץרּפ ךיוא ןוא ,יקסוועשיבישּפ

 רעד היבט, סמכילע-םולש טימ ץרַאװש טנפע (1919) ןָאזעס ןטייווצ םעד

 םורַא ױזַא טרעכיז ןוא ןכָאװ 17 עצנַאג טליּפשעג טרעװ סָאװ ,*רעקיכלימ

 רעד ףיא טריפ טלָאמעד טייז .*רעטַאעט טסנוק ןשידיא, ןופ ץנעטסיזקע יד

 ןכעלטלעוו ןופ ייס ,ןשידיא ןופ ייס ןסעיּפ ערעסעב זיולב *רעטַאעט טסנוק,

 : .רַאוטרעּפער

 טסנוק ןשידיא , ןופ גלָאפרעד רעלעיצנַאניפ ןותצ+ רעשירעלטסניק רעד

 ,סרעטַאעט עשידיא ערעדנַא יד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה *רעטַאעט

 .עסעיּפ ערעסעב ַא ןריפוצפיוא טריבורּפ טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא ןבָאה עכלעוו

 רעד רַאפ (רעטַאעט-דרתאג ןיא) רעטַאעט רעטייוצ ַא ךיז טנפע 1919 ןיא

 -רעד ,ימע-ךב בקעי טימ ,"רעטַאעט עשידיא עיינ סָאד , סלַא ,עמַארד רערעסעב

 ןבעגעגפיוא רעטַאעט רעד טעװ 1921 ןיא רעבָא .טיורקדליש ףלָאדור טימ ךָאנ

 ."רעטַאעט-טסנוק, ןייז רַאפ רעביא םיא טמענ ץרַאװש סירָאמ ןוא

 קרָאי וינ ןיא 10 םורַא) טייצ רענעי ןופ סרעטַאעט עקירעביא עלַא טעמכ

 ןטלַאא רעייז רעטיױו ךיוא ןעייג (ץניווָארּפ רעד ףיוא ליפ ױזַא לָאמַאכָאנ ןוא

 ן: .דנוש ןטסקיליב ןופ *סעטערעּפָא; ןוא סעמַארדָאלעמ ןליּפש ןוא *געוו

 רעד ןוא (1924:25 ןָאזעס ןיא) *רעטַאעט רעזדנוא , זיו"לב ןענייז םַאנסיוא

 .(סקנָארב יד ןיא עדייב --- 1925:26 ןָאזעס ןיא) *רעטַאעט-טיורקדליש,

 :סרעטַאעט-טסנוק עשידיא עסיורג ייוצ טימ ךיז טנפע 1926 ןָאזעס רעד

 (סַאג עט12 ןוא וינעווע דנָאקעס ףיוא) *רעטַאעט טסנוק רעשידיפ-צ , סצרַאװש

 גניווריוא ןיא -- ימע ןב בקעי טימ) "רעטַאעט טסנוק עשידיא עיינ סָאד , ןוא

 -לעניגירָא ןופ רַאוטרעּפער ןרעסעב ַא ןליּפש סרעטַאעט עדייב .(רעטַאעט סײלּפ

 .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא ןסעיּפ עשידיא

 ץוח תצ :סרעטַאעט עשידיא ערעסעב ןיא עפש ַא רעדיו זיא 1928 ןיא

 ,(*רעטַאעט יטיס, ןיא טלָאמעד טליּפש רעכלעוו) *רעטַאעט טסנוק , סצרַאװש

 טלָאמעד טערט ףעטרַא רעד ןוא (סקָאנרב יד ןיא) *עּפורט רענליוו , יד טליּפש

 .רעטַאעט רעטנענַאמרעּפ סלַא לָאמ ןטשרע םוצ סױרַא

 עשידיא ןליּפש וצ ייוודָארב ףיוא (1921 ןיּתצ:) רעביא טייג ץרַאװש יו םעדכָאנ

 ןַא עּפורט-רעטַאעט טסנוק ענעבילקעגקירוצ יד טעדנירג ,שילגנע ףיוא ןסעיּפ
 ךָאנ רעבָא .(רעטַאעט ירָאטרָאּפער קיוויס ןיא) *רעטפאעט לבמַאסנַא, םענעגייא

 .ןכַאמרַאפ רעטַאעט רעד ךיז זומ ןליּפש ןכָאװ 1

 עשָאי, סרעגניז .י .י רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד טליּפש 32:1932 ןיא

 ןָאזעס ןטיווצ םעד רעבָא .ףלָאפרעד ןקיזיר ַא טימ ןָאזעס ןצנַאג ַא "בלַאק

 ךורבנעמַאזצ ןלעיצנַאניפ בילוצ רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד זומ (1933-34)
 .ןכַאמרַאפ ךיז

 1934:25 ןיא טתנה רעטַאעט טסנוק ןשידיא םעד ןבעלוצפיוא וואורּפ ַא

 קידנריפפיוא ,(רעטַאעט-סקלָאפ ןיפצ) *עּפורט-רעלטסניק רעקרָאי וינ, יד טכַאמעג

 ןיא טשרע רעבָא .ַא .א "םירוביג טנזיוט קיצכעז, ,"לייטרוא רעד, ןסעיּפ יד

 טסנוק ןשידיא םעד רעדיו טנפע ןוא עּפָארײא ןופ קירוצ ץרַאװש טמוק 6

 ."רעגערטרעסַאװ רעד, סרגערּפ בקעי ןוא "ןָאסגרעב קעשזד , טימ רעטַאעט

 יז ןשיוצ -- סרעטַאעט עשידיא 10 טימ קרָאי וינ טייטש גָאט וצ טנייה

 רענפאגקירעמַא יד רעבָא .ףעטרַא רעד ןוא *רעטַאעט טסנוק רעשידיא , רעד

 ןצנַאגניא טעמכ (עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט ןקיצנייפ-: ןייא ץוח ַא) זיא ץניוװָארּפ
 :רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ואואואוועאורעופווואווווווואוואוווווורארואוודדאוופווראראררר
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 ןעצ

 רעטַאעט עשידיא סָאד

 ענ'טנעגרא ןפ

 א 1111 1101 1111 1111 1111 1111 1113 1111 1111 1111 1111 1111 111 1111 11 1111 111 111 1111 דר ף עטר ַא ר ָא 3

 יקסנַאשָאטָאב וועקנַאי

 (סעריַא סָאנעוב)

 ןיא ,םיבושי עשידיא קינייװ ןַארַאפ

 זיא סע יװ ,ןסַאמ עטיירב יד ןּפַאכרַאפ ױזַא לָאז רעטַאעט עשידיא סָאד עכלעוו

 ןָא ָאד ךיז טביוה ןָאזעס רעד -- ןָאזעס רעד טמוק סע ןעוװ .עניטנעגרַא ןיא

 .רעטַאעט טימ לופ טפול עצנַאג יד ןוא ןעגנוטייצ עשידיא יד ןרעװ -- הסּפ

 ןבעל עצנַאג סָאד יװ ,ןרָאװעג טזיילעג ןיוש ןטלָאװ ןעמעלבָארּפ עלַא יוװ ךיילג

 :ךַאז ןייא רָאנ טלעװ רעד ןיא ןבילבעג טלָאװ סע ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טלָאװ

 ןבעל רעזדנוא ןיא ןענייז ןפמַאק עכעלטפַאשלעזעג עקידלַאװג .רעטַאעט שידיא

 ןענַארַאפ ןענייז ןגעווטסעדנופ ןוא .רעטַאעט ןשידיא םעד םורַא ןעמוקעגרָאפ

 טיבעג ןפיוא ןָאטעגפיוא קינייװ ױזַא טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,םיבושי עשידיא קיניײװ

 רעטַאעט ןשידיא ןופ עטכישעג יד .עניטנעגרַא ןיא יװ ,רעטַאעט ןשידיא ןופ

 .טרָאּפמיא-רעטַאעט ןגעוו קינָארכ ַא שיטקַאפ זיא ,עניטנעגרַא ןיא

 טרָאנ ןוא עּפָאריײא ןופ סרַאטס ערעסערג רעדָא ,עניילק ןעמוקעג ןעניי סע

 ערעייז טליּפשעג ןרָאיטקַא עגיה יד ןופ ףליה רעד טימ ןבָאה ןוא עקירעמַא

 -ַאעט עשידיא סָאד טָאהד גירק-טלעוו ןרַאפ .סױרַא ןעמייה ערעייז ןופ *סרעגָאלש,

 -מיא ןופ ךיוא סע טבעל גירק ןכָאנ טרָאּפמיא ןופ טבעלעג עניטנעגרַא ןיא רעט

 םעד רַאפ זיא הרוחס רעטריטרָאּפמיא רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד רעבָא .טרפצּפ

 טריטרָאּפמיא ןעמ עכלעוו הרוחס רעקיזָאד רעד ןופ יו ,רערעדנַא ןַא ןעוועג גירק

 :טניימעג רעטַאעט זדנוא ייב טָאה המח"למ רעד רַאפ .המחלמ רעד ךָאנ טניז

 טָאה ,רָאיטקַא-ןדלעה רעדנַא ןַא רעדָא ,שטיװָאקשָאמ .ןידלעה ַא רעדָא ,דלעה ַא

 -קַא עשידלעה רעדנַא ןַא רעדָא ,לעבָאנ ַאניװלַאמ ,רענעמ עשיגַארט טליּפשעג

 שיטנעדיא ןעוועג ָאד זיא רעטַאעט .ןעיורפ עשיגַארט טליּפשעג טָאה ,עסירט

 רעד רַאפ לָאז סע ןעוו ."סקיא םַאדַאמ, טימ רעדָא ,*ַאטסָאקַא לאירוא , טימ

 רעליּפשיוש ַא רעדָא ןיטערבוס עקניניילק ַא רעהַא ןעשזדנָאלברַאפ ןעוועג המחלמ

 סיוועג ןעמ טלָאװ ,טינש רענַאקירעמַא ןטנַאקַאב ןופ סעקטערעּפָא יד ןליּפש ןוא

 --- לַאפ ןעטסעב ןיא רעדָא ,רעטַאעט ףיוא עידָארַאּפ זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןעוועג

 ,רעניילק ַא ןעועג בושי רעד זיא גירק-טלעוו םעד רַאפ .רעטַאעט-רוטַאינימ

 טשינ ךיז דנַאל ןופ קיטילָאּפ רעד ןיא טָאה ןטנַארגימיא לפייה סָאד ,רעגנוי ַא

 יד ןוא םירָא ןעוועג ךיוא זיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג ענעגייא סָאד ,טקילײטַאב

 -רוטלוק ,ןקעטָאילביב יד ןיא .רעטַאעט סָאד טרעפילעג טָאה םעלבָארּפ-טּפיױה

 ןעגנולעטשרָאפ ןגעוו טריטוקסיד ןעמ טָאה ,ךעלזײלק-ײיטרַאּפ וליפא ןוא סרעטנעצ

 ,רעליּפשיוש ןוא

 עשיטַאמַארד טָאטשנָא .ןטיבעג ךיז טרָאּפמיא רעד טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ןעמוק ןבױהעגנָא ןבָאה ,סנירעליּפשיוש ןוא רעליּפשיוש עשיטַאמַארדָאלעמ ןוא

 ןוא עשיטַאמַארדָאלעמ ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא רעליּפשױשדךטערעּפָא רעהַא

 .ןגלָאפרעד עסיורג טַאהעג ָאד שוריפב ןבָאה עטצעל יד ןוא ,עשיטַאמַארד וליפא

 טימ שיטנעדיא רעטַאעט גָאט וצ טנייה ןיוש זיא ןסַאמ עטיירב יד ייב רעבָא

 יקסװעשַאמָאט סירָאב ןעוועג ָאד זיא עלעגייפ-רעמוז עטשרע סָאד .עקטערעּפָא
 יקסוװעשַאמָאט ירעה ,גרעברעקוצ ַאניגער ןופ גנוטיילגַאב ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ

 רָאנ טינ טליּפשעג ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה יקסוװעשַאמָאט .קַאבָאק ןיליירפ ןּוא

 רע .סעמַארד וליפא ןוא רעדליבסנבעל סעמַארדָאלעמ ךיוא רָאנ ,ןטערעּפָא

 סריּפסקעש וליפא רָאנ ,ווָאקירישט ןופ "ןדיא , יד רָאנ טינ טליּפשעג ָאד טָאה

 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ןָאט-טּפוה רעד רעבָא .(...טשידיארַאפ) *טעלמַאה;

 .*עטנזח יד ןוא ןזח רעד, טכַאמעג טָאה קורדנייא ןסיורג םעד .עטערעּפָא רעד

 ןגיה ןיא םרָאפער ַא טריפעגנייא טָאה יקסװעשַאמָאט זַא ,ןבעגוצ זומ ןעמ ןוא

 עי
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 ַא ףיוא ןטסעמרַאפ ןיוש ךיז ןענ

 ודנוא טָאה רע ןוא .ךַאז רערעסערג

 -ַאב ַא ענייז טכַארבעג דלַאב עקַאט
 -ּפכ, םמכילע-םולש ןופ גנוטעברַא

 ןעמ : טייקיניילק ןייא רעבָא ."תור

 -עביז ַא םורַא ןבָאה וצרעד ףרַאד

 ,סיזומ ףרַאד ןעמ ,ןשטנעמ קיצ

 -רַאפ רעסיורג, --- טרָאװ ןייא טימ
 ליפש יד רימ ןבָאה ךָאד .'םענ

 -רֶא יד ןביוהעגנָא ןוא ןעמונעגנָא

 םעד ןנירק ריס .טעברַא-ריזינָאנ

 יד ןביירש וצ יקסַאװלסַאז רעקיזומ

 -טלָאמער םעד ,ןַײטשניװ .ל ,קיזומ

 -ננַאזעג טייהיירפ ןופ טנעגיריד ןקיד

 טימ ןענרעלנייא ףיֹוא ,ןייארַאפ

 א ףיוא ןוא ,גנַאזעג סָאד זדנוא

 רימ ןנירק "טייהיירפ , רעד ןיא ףור

 רימ .לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םעד

 ןטעברַא .עבָארּפ ןכַאמ ךיז ןלעטש

 טשינ ןָאק ןעמ -- ךָאװ ַא ּפִא רימ

 .קעװַא ןעייג ןשטנעמ :רעטייוו ןיינ

 טעברַא יד --- עיינ ןיירַא טמענ ןעמ

 -ּפֶא ךיז רימ ןבָאה ױזַא .טשינ טיינ

 רימ ןוא ךָאװ ןייא ךָאנ טעשטומענ

 -ענ .ןבעגוצפיוא ןסָאלשַאב ןבָאה

 רעד ייב קירוצ רימ ןענייז ןבילב

 .סעכיטַאי ןוא ןטַאי עּפורנ רעניילק

 עטרַאּפשעגנייא רעבָא ןענייז רימ

 רימ .ףיוא טשינ ןבינ רימ ,הרבח

 ? זַא יװ רעבָא ,ןייגנָא ןליוו

 רימ , .טייצ עצרוק ַא קעװַא זיא'ס

 ,רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןבָאה ןזומ

 ךָאנרעד ,ןרידוטש ,ןענרעל רימְאל

 ."רעטַאעט ןליּפש ןגעו ןטכַארט

 ןעוועג ןענייז ןסעומש יד טָא

 רימ ןזיב ,עכעלעט-נָאט זדנוא ייב

 -יירפ, ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב ןבָאה

 ."עידוטס עשיטַאמַארד טייה

 ןבָאה גניטימ ןטשרע רעזדנוא

 -יירפ , רעד ןיא ןטלַאהענּפָא רימ

 -וי ףיוא טלָאמעד) עיצקַאדער-"טייה

 יַפֶא דלַאב עקַאט ןוא (רעווקס ןָאינ

 ןופ ןשטנעמ , :ץיטאנ ַא טקורדענ

 -רעל ךיז ןליוו עכלעוו ,20 זיב 8

 -פיורַא ןלָאז ,טסנוק-ליּפשיוש ןענ

 ןדלָאמעג ."ןרירטסיגנער ךיז ןעמוק

 טציא .לָאצ ןיא 20 א ךיז ןבאה

 ךיז רימ ןבָאה .רערעל רימ ןפרַאד

 םעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשענ

 -ישזער ,רעליּפשיוש ןטנַאקַאב-טונ

 ךיוא ןוא ?טסעמ .י רערעל ןוא ראס

 ,םיובלטייט .א רעליּפשיוש םעד טימ
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 וצ ןסָאלשַאב

 .ןגרָאמירפ מירפ קיטנוז

 דעה רעטוּפ רעד

 ןפור ייז טימ ןוא

 ףיוא סנעמַאזקע

 ןעוועג זיא סָאד

 .1929 רעבמעצ

 קיטנוז ,זיוה-"טייהיירפ, ןיא

 ןוא ?טסעמ רבח טציז ; ןגרָאמירפ

 ןיא רימ -- ןָאנבױא םיובלטייט

 טיירג גנומיטש רעקידבוט-םוי

 -ָאנ סיוא ןפור ייז .ןעמַאזקע םוצ

 טסייױו סָאװ, :ןעמָאנ ךָאנ ןעמ

 ןיוש טָאה ריא ? רעטַאעט ןגעוו ריא

 ןציז

 -ַאב סעּפע טנָאק ריא ?טליּפשעג

 ףיוא טרעפטנע רעדעי "?'? ןזייוו
 סעּפע טריבורּפ ןעמ ,רעגייטש ןייז

 ןזייוַאב

 ַא -- ןעגנַאגעגכרוד ןענייז עֶלַא

 אה רערעל יד .עקינייא ץוח

 ר יז .סעומש ַא טַאהעג זדנוא

 פרַאד רימ סָאװ ,םידומיל יד ןָא ןפ

 יז ןופ טמוק ךיילג רעבָא .ןענרעל

 ךס ַא) !רעדניק, :גנונערָאװ ַא

 ךָאנ טלָאמעד ןענייז זדנוא ןופ

 ןייא טָאה (רעדניק ןעוװעג עקַאט

 רעטַאעט ןופ -- ןעניז ןיא ךַאז

 ףרַאד סָאד ,טציא טסעגרַאפ ןליּפש

 ."ןרידוטש ןרָאי ןעמענ

 ןוא ןענַאטשרַאפ סָאד ןבָאה רימ

| 
: 

 .טעברַא רעד וצ טיירג ןעוועג ןענייז

 טייזרַאפ רימ ןבָאה ױזַא טָא

 זיא סע ןכלעוו ןופ ,?דנרעק סָאד

 -טסנוק רעטעברַא רעד ןסקָאװעגסיױא
 .ףעטרַא -- רעטַאעט

 רעידאר .נ
 וורַאפ-זיוה

 ערוב
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 ףעטרַא ןיא רעטלַא רעשינכעט
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 ףעטרַא רַָאי ןעצ

 טיב יו טעמכ עסַאק יד טָאה םיא זיב .טרעוו ןטמיטשַאב ַא ןופ רעטַאטעט עשידיא
 זיא סָאװ ,?רָאטעליב, רענעפורעג ױזַא רעד טָאה ןטעליב טפיוקרַאפ ,טעברַאעג
 -גייא יד טפיוקרַאפ ןוא טפעשעג וצ טפעשעג ןופ ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןעגנַאגעג
 טשינ יז טָאה ןעמ זַא סָאװ ,ןדיא רעטרעדנוה ןעוועג ןענייז סע .ןטרַאק-טירט
 -עג טשינ ןיירַא רעטַאעט ןיא יז ןענייז ,ןײרַא בוטש ןיא ןטעליב יד טכַארבעג
 ןיײג ליו סע רעװ :"רָאטעליב, םעד טפַאשעגּפָא טָאה יקסװעשַאמָאט .ןעגנַאג
 עקַאט םעד ךרוד טָאה רע .עסַאק רעד וצ ןעמוק לָאז ,ןײרַא רעטַאעט ןיא
 סָאד טכַאמעג טימרעד טָאה רע רעבָא ,הסנרּפ יד ןדיא רָאּפ ַא ייב ןעמונעגוצ
 .ךיילג ןטייל טימ רעטַאעט עשידיא

 טלָאמעד טניז ןוא 1922 ןיא ןעוועג עניטנעגרַא ןיא זיא יקסװעשַאמָאט סירָאב
 רעבָא ,ןרנַאשז ענעדיישרַאפ ןופ ןרָאילָארטסָאג ייר ַא ןענעכייצרַאפ וצ רימ ןבָאה
 ,ןרָאילָארטסָאג ערעסעב יד ןופ גנוקריוו יד ,רנַאשז- ןטערעּפָא בור ןטסערג ןיא
 ,ןָאסידַאק עבויל ןוא ווָאלוב ףסוי ,לטסעמ בקעי ןוא ימעדןב בקעי ,ץרַאװש סירָאמ

 ++ גנוקריוו יד יו ערעקרַאטש ַא ןעוועג וויטַאטילַאװק זיא .ווװ .זַא .א ווָאקרוט .

 ןרָאיטקַא ערעסעב יד ןופ ןגלתגפרעד עלעירעטַאמ יד ךיוא .עטערעּפָא רעד ןופ

 סירָאמ .עטערעּפָא רעד ןופ יו ,ערענעלק ןייק ןעוועג טשינ ןפוא םושב ןענייז

 טכיילגעג ךיז ןגלָאפרעד עלעירעטַאמ ערעייז טימ ןבָאה ימע-ןב בקעי ןוא ץרַאװש

 ןוא ןַאמסעק ילענ ןופ ןגלָאפרעד עלעירעטַאמ יד ןגיטשעגרעבירַא וליפא ןוא

 .רעטַאעט ס ָא ד ןרָאװעג עטערעּפָא יד זיא וויטַאטיטנַאװק רעבָא ,ןָאקיּפ ילַאמ

 ןעק'מ ןכלעוו ,עניטנעגרַא ןופ רעטַאעט ןשידיא ןיא טנעמָאמ ַא ןַארַאפ

 יד טימ ףמַאק ןופ טנעמָאמ רעד זיא סָאד .לַאפ ןייק רַאפ ןייגייברַאפ טינ

 רעלדנעה-ןעיורפ עשידיא יד .רעלדנעה-ןעיורפ יד טימ ,טניימ סָאד ,?םיאמט,

 ןוא םלוע לש ונביר ןשידיא ןופ טינ ןגָאזּפָא טלָאװעג טשינ לָאמניײק ךיז ןבָאה

 ,ןזָאלניײרַא טלָאװעג טשינ ייז ןעמ טָאה ןלוש יד ןיא .רעטַאעט ןשידיא ןופ טשינ

 ַא יז ןבָאה רעטַאעט ןשידיא ןיא ,ךעלכעליש ענעגייא טיובעג ךיז ייז ןבָאה

 קידנעטש ןבָאה ייז סָאװ םעד בילוצ טעטלַאװעג ןוא טעטלַאשעג טייצ עגנַאל

 ןענייז ייז סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא ןוא ןטעליב עטסרעייט יד ןפיוק טנָאקעג

 ןדַאלעגנייא ןרָאיטקַא יד ןבָאה ייז .ןרָאיטקַא יד טימ סעקלעמש עצנַאג ןעוועג

 -ענעב יד וצ תונתמ טקישעג ךיוא ןוא טלָאצַאב טוג ייז ןוא תוחמש ףיוא ךיז וצ

 םיאורב עקיצומש עקיזָאד יד וצ ןבָאה ןשטנעמ"ןסַאמ עשידיא יד .ןטיפ

 -רָאפ ַא רעטַאעט ןשידיא ןיא טגעלפ לָאמנײא טינ ןוא לקע ןַא טליפעג דימת

 יד ןוא ןסַאמ יד ןשיװצ לַאז ןיא געלשעג ַא טימ ןרעוװ טקידנערַאפ גנולעטש

 :ןעיירשסיוא ןוא ןַאמרעגנוי רעקיציה ַא ןביוהפיוא ךיז טגעלפ טּפָא .םיאמט

 ןבָאה סעשטיווָאשבַאש יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ."רעטַאעט ןופ סױרַא ,סענַאיפור,

 -נָאק יד ןוא ןטסיכרַאנַא סלַא רענגעק ערעייז ןעירשרַאפ ןוא טזָאלעג טינ ךיז

 ןענייז טייצ ַא .ײצילָאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טזיילעג לָאמנײא טינ ןענייז ןטקילפ

 ךָאנרעד ךיז טָאה ןעמ ןוא רעטַאעט ןיא רעשרעה עצנַאג יד ןעוועג םיאמט יד

 יד ןוא ןשטנעמ-רעטַאעט יד ןשיװצ ךַאמּפָא ןעמייהעג ַא בילוצ זַא ,טסואוורעד

 סרעטכיר השמ טליּפשעג טשינ גנַאל ןרָאי ָאד ןעמ טָאה ,סעקינטלעוורעטנוא

 "דובכ , םעד ןקידיילַאב יז לייוו ,"המקנ ןופ טָאג , סשַא םולש רעדָא ,*טעּפש וצ,

 .ןשטנעמ-טלעוורעטנוא יד ןופ

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא םיאמט יד טימ טכַאלש עקידנידיײשטנַא יד

 ףלָאדור ןופ גנולעטשרָאפ-טיפענעב ַא ןעװעג זיא וצרעד ליּפשרָאפ א .6

 רעד ףיוא ןענייז םיאמט יד .טרילָארטסַאג טלָאמעד ָאד טָאה סָאװ ,יקסווַאלסַאז

 ךיז ןבָאה ייז ןוא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג גנולעטשרָאפ רעקיזָאד

 ערעייז ןגעוו טדערעג םר לוקב ןבָאה ייז .קידנריצָאװָארּפ ןטלַאהעג דימת יו

 טיור טלָאװ קַאזָאק ַא רעכלעוו ןופ ,עיגָאלָאנימרעט רעייז טצונעג ןוא ןטפעשעג

 ךיז טָאה סע ?!סױרַא ,סענַאיפור , :ןעיירש ןעמונעג עקינייא ןבָאה .ןרָאװעג

 ַא ןיא ןעװעג ןיוש ןענייז סעקינטלעװרעטנוא יד ןוא געלשעג ַא ןבױהעגנָא

 ןוא רעסערג ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא בושי רעד .טייהרעדנימ רעקידנטיײדַאב

 -עגלא רעד ןופ טנעצָארּפ םעניילק ַא ןפָארטַאב טלָאמעד ןיוש ןבָאה םיאמט יד
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 סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןדעי רַאפ ןיוש זיא סע .גנורעקלעפַאב רעשידיא רעניימ

 טשינ ןיוש רָאט ןעמ ןוא ייז ןָא ןייגַאב טוג ץנַאג ןיוש ךיז ןָאק רעטַאעט עשידיא
 טילגעגנָא ןבילבעג זיא טפול יד .רעגָאזהעד טּפױה יד ןייז ןלָאז ייז זַא ,ןזָאל

 לַאנגיס םעד .1926 לירּפַא ןיא ךרעל ןעמוקעגרָאפ זיא סיירפיוא-טּפיוה רעד ןוא
 עסעיּפ סכאלמ .ל םענעברָאטשרַאפ גנַאל-טינ רעד ןבעגעג טָאה ףמַאק ןסיורג םוצ

 ןבעל עשידיא סָאד טשינ טלגיּפשעגּפָא טָאה עסעיּפ עקיזָאד יד ."סוגרעביא,

 סָאװ ,ַאזַא ןעוועג זיא טקילפנָאק רעד רעבָא ,ליזַארב ןופ רָאנ ,עניטנעגרַא ןופ

 "סוגרעביא , ןיא ךיז טָאה סע .עניטנעגרַא ןיא ךיוא ןעמוקרָאפ קידנעטש טגעלפ

 דלעפ סָאד .רעלדנעה-ןעיורפ יד טימ ןסַאמ יד ןופ ףמַאק ןגעוו עקַאט טלדנַאהעג

 .רעטַאעט סָאד עקַאט ןעוועג זיא טלגיּפשענּפָא ךיז ןבָאה ןטכַאלש יד ןכלעוו ףיוא

 טָאה רע .רעליּפשיוש יד ךיוא טכיל ןטכעלש ַא ןיא טלעטשעג טָאה ךאלמ .ל

 -עג טפָא רעיײז רעליּפשיוש יד ןענייז ףמַאק ןטנָאמרעד םעד ןיא זַא ,ןזיוועג

 טריפעגפיוא טלָאזעג טָאה "סוגרעביא , .עניירמוא יד ןופ דצ ןפיוא ןענַאטש

 רעליּפשיוש יד .ןעמוקעג טשינ וצרעד זיא'ס רעבָא ,רעטַאעט ןגיה ַא ןיא ןרעוו

 לייוו ,ןריפפיוא עסעיּפ עטנָאמרעד יד לָאז ןעמ זַא ,ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ ןבָאה

 ןענייז טפַארק עקידנרידיצעד יד רעבָא .ריא ןופ טקידיילַאב טליפעג ךיז ןבָאה ייז

 ,טסואוועג טָאה רעכלעוו ,רעשזדענעמ רעד רָאנ ,רעליּפשיוש יד ןעוועג טשינ ָאד

 רעטַאעט ןפיוא טָאקיָאב ַא ןפורסױרַא טניימ ,"סוגרעביא , עסעיּפ יד ןריפפיוא זַא

 יד טפיוקעג ןבָאה סָאװ ,םינוק עטסעב יד ןעוועג ץלַא ןענייז סָאװ ,םיאמט יד דצמ
 רע זַא ,ןרעלקרעד וצ הּפצוח יד טַאהעג טָאה רעשזּדענעמ רעד .ןטעליב עטסרעייט

 יד .םינוק עטסעב יד ןרילרַאפ טעװ רע לייוו ,עסעיּפ יד ןריפפיוא טינ ןָאק

 -טנעעג םיא ןעמ טָאה .עיצקַאדער ַא ןיא טכַאמעג רע טָאה גנורעלקרעד עקיזָאד

 -רעמ יד ןרילרַאפ רע טעװ ,ןריפפיוא טשינ עסעיּפ יד טעװ רע ביוא זַא ,טרעפ
 וצ ןעגנואָארד טימ ףמַאק ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא .םינוק יד ןופ טייה

 ףמַאק רעקיזָאד רעד .םידדצ טימ ,שזַאטנַאש ןוא ןעגנוקידלושַאב טימ ,ןסיש

 טָאה ןוא םידדצ ייוצ ףיוא בושי רעניטנעגרַא ןצנַאג םעד ןטלָאּפשעג טָאה

 ַא ןופ גנודנירג רעד טימ טקידנערַאפ ךיז טתנֹה רע .רָאי גרַאק ַא טרעיודעג

 ןרָאיטקַא עּפורט ַא טימ ןוא יקסַאװלסַאז ףלָאדור טימ שארב רעטַאעט-סקלָאפ

 טָאה רעטַאעט-סקלָאפ סָאד .רעכערב-קיירטס רַאפ טרעלקרעד טָאה ןעמ עכלעוו

 טָאה ןוא רַאוטרעּפער ןרעסעב ןופ ןעגנולעטשרָאפ טרעדנוה רעבירַא ןבעגעג

 רעד םיאמט רַאפ, טפירשפיוא םעד טַאהעג ןעגנודלעמ ןוא ןשיפַא עלַא ףיוא

 עיסעּפָארּפ-רָאיטקַא עצנַאג יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .?ןטָאברַאפ גנַאגנײרַא

 רעטַאעט-סקלָאפ ןופ גנורעדָאפ יד ןעמעננָא ןוא ןבעגרעטנוא ךיז טזומעג טָאה
 טָאה טימרעד .ןטפירשפיוא עקיבלעז יד סרעטַאעט עשידיא עלַא ייב ןכַאמ וצ

 יִצ .רעטַאעט ןשידיא ןרעביא םיאמט יד ןופ עינָאמעגעה יד טקידנערַאפ ךיז

 ,רעטַאעט ןשידיא ןיא טעבנגעגניירַא ָאי ךָאנרעד ךיז ןבָאה רעלדנעה-ןעיורפ

 ןעו ןוא .ןעועג טינ רעמ ןיוש ייז ןענייז םיטַאבעלַאב ןייק רעבָא ,טשינ רעדָא

 ןיוש ייז יז טָאה ,רעלדנעה-ןעיורפ עשידיא יד ןעניפעג טפרַאדעג טָאה ײצילָאּפ

 רעייז ײצילָאּפ יד טגעלפ טלָאמעד זיב) רעטַאעט ןשידיא ןיא טכוזעג טשינ רעמ

 טנייה .(םיאמט יד קידנכוז סרעטַאעט עשידיא יד רעביא ןלַאפרעביא ןכַאמ טפָא
 ,קיטיונ טשינ ןיוש ןענייז ייז לייוו ,ןעמונעגּפָארַא ןטפירשפיוא יד ןיוש ןעמ טָאה

 סע ביוא .סעשטיװָאשבַאש יד ןופ טקיניירעגסיױא יוו-ייס ןיוש זיא בושי רעד

 ןופ ןייר ןצנַאגניא זיא סָאװ ,בושי רעשידיא ַא טלעװ רעד ןיא ןענַארַאפ זיא

 ןופ שטנעמ רעד, .עניטנעגרַא אקווד סע זיא ,קינטלעװרעטנוא ןימ םעד טָא

 .ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא ןיוש זיא "סערייא סָאנעוב

 טלָאמעד זיב זיא רעטַאעט-סקלָאפ סָאד זַא ,ןקרעמַאב וצ קירעביא טשינ זיא'ס
 ןסעיּפ טריפעגפיוא טָאה סָאװ ,רעטַאעט עשידיא עקיצנייא סָאד טעמכ ןעוועג

 יכדרמ טריפעגפיוא ןעמ טָאה רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןיא .םירבחמ עגיה ןופ ךיוא

 ."סוגרעביא , סכאלמ עקַאט ןוא ?תולג,, סנָאזרעּפלַא

 .געוו םענעטָארטעגסױא םעד ףױא ָאד רעטַאעט סָאד טייג טלָאמעד טניז

 -רעּפער ןרעסעב טליּפש ןעמ .קעװַא ןרָאפ ןרָאילָארטסַאג ,ןעמוק ןרָאילָארטסַאג

 ןעגנוסירגַאב

 א, רעה .ייליבוי ןקירָאי

 ןרָאי יד ןופ ךשס םעד

 יאלּפ םענעעזעגנא רע

 ווצ טיבעג ןלערוט

 יז

 ןוא .ןסאמיסקלָאפ ןוא רעט

 העד ,"ףעטרא" רָאי ןעצ ןופ בוט םוי רעד

 ןוא רעטעברא עשידיא יד ןופ בוט םוי

 עכיז ןענייז רימ .ןסאמזסקלָאפ

 רעד טָאה טעברא ןײז

 ןקיטכיװ םעיינ א ןביוה

 ילעו ,רעטאעט ןשידיא ןופ טיבעג םעד

 -רעד ןעגנוכיירנרעד ענייז םימ טעװ רעכ

 ןופ ץענ עטיירב א ןרילומיטס ןוא ןקיטומ
 טעטש ערעדנא ןיא ךיוא ןרעטאעט עכעלנע
 ףיוא טייקינייא ןענניירבניירא ןפלעה ןוא

 עשידיא יד ןשיװצ טיבעג ןלערוטלוק םעד
 .ןסאמיסקלָאפ ןוא רעטעברא

 רעציזרָאפ ןאמזאלג .ש
 ראטערקעס ,יקסוואנעשזד .א

 ךמע ןופ רעדניק רעלטסניק עכעלרע
 רעטציא זיב ןעוועג זיא רעווש

 געוו רעיא
 םענייא ןופ גנוסירגאב א ןָא טמענ

 ךמע ןופ
 ףיוא גָאזנתא ןא ןוא שנואוו א

 .געט עקיטכיל

 רעביוט םייה
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 ןיא גלָאפרעד ךייא ןשטניוו רימ

 .טעברא רעקידרעטייוו רעיא

 טייהיירפ רענַאטסָאב

 ןייראפ סגנַאועג

 רעקיצנייא רעזנוא ןבעל גנַאל לָאז
 רעקיצראה ןיימ זיא ,ףעטרא רעביל
 -גואוו רָאי 10 רעיא וצ שטנואוו
 ,טעברא עשירעלטסניק עראברעד

 -טסנוק רעטעברא ןשידיא א ראפ
 .רעטאעט

 ווארמענ
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 ןעגנוסירגַאב
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 ראסעפָארּפ , ןופ רעדילגטימ

 "עּפורט קאלמאמ
 ןעצ םוצ *ףעטרַא, םעד ןסירגאב
 םיא ןשטניו ןוא ייליבוי ןקירעי
 .ןפאש ןשירעלטסניק ןופ ןרָאי עגנאל

 555 .רב עניב סקלָאּפ יד
 גניר .ברא

 ויטקעלָאק ףעטרַא םעד טסירגאב

 .ץנעטסיזקע ןקירָאי 10 ריא וצ

 ךיוא גלָאפרעד ךייא ןשטניוו רימ

 .טפנוקוצ רעד ןיא

 .קעס ,לארטש .מ

 רעשיטַאמַארד דנאלקא
 בולק

 ןיא גלָאפרעד ךייא ןשטניוו רימ
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 טסעג סלַא ןעמוק סע .סעקטערעּפָא טּפױהרעביא ןוא סעמַארדָאלעמ ,רַאוט

 ןרָאילָארטסַאג סלַא ךיוא טּפָא רעייז טגנערב ןעמ ןוא עלעטימ ,ןרָאיטקַא עסיורג

 .ןייז זומ רָאילָארטסַאג ַא :זיא ּפיצנירּפ רעד .גנַאר ןטסקעז ןופ רעלליּפשיוש

 טרימ:לקער ןעמ ןוא עקילַאק ַא ןעמ טמענ ,רעטוג ןייק תצטינ זיא סע זַא ןוא

 .ןרַאנּפָא םלוע רעד ךיז טזָאל דימתר טשינ ןוא .סיורג םיא

 שיטקַאפ זיא רעטַאעט ןשידיא רעניטנעגרַא ןגעוו ןביירש זַא ,סיוא טמוק סע

 ןוא ערעסעב ײלרעלַא ןגעוו ןביירש וצ ןעמוקעגסיוא טלָאװ סע .סָאװ ָאטשינ

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעליּפשיוש עשידיפ+ ערעגרע

 לייורעד זיא בושי רעזדנוא ןופ רוטַארעטיל עשידיא עשיטַאמַארד יד

 רעלעטשטפירש רעשידיא רערעטלע רעד .ןעוועג זיא בױהנָא ןַא .םירָא רעייז ךָאנ

 -ַארד סָאד טּפַאכעגנָא סעּפע טָאה (1925 רָאי ןיא ןברָאטשעג) יקסדָארב ןורהא

 רעסערייא סףצנעוב , עמַארד ןייז ןיא .ןטנַארגימיא עטשרע יד ןופ עשיטפאמ

 החּפשמ רעשידיא ַא ןופ גנולַאפעצ רעד ףיותצ ןזיוועגנתא רע טָאה ,"רעדניק

 ןשיװאוצּפָא ןזיװַאב טָאה יקסדָארב .סערייפצ סָאנעוב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ

 ךוט ןפיוא ןעמענּפָארַא ןוא טנַארגמיא ןשידיא ןטשרע ןופ םבינּפ עקידנדייל סָאד

 סָאד טּפַאכעג זייוולייט טָאה ןָאזרעּפלַא יכדרמ .םענייז קורדסיוא ןקידנדייל םעד

 -נתנק םעד טליּפשעגּפתא טָאה רע .עינָאלָאק רעשידיא רעד ןופ עשיטַאממַארד

 ןייז ןיא רָאטַארטסינימדַא-*ַאקיא  ןשצירּפ םעד ןוא טסינָאלָאק ןשיווצ טקילפ

 יד טלגיּפשעגּפָא רע טָאה טּפױהרעביפ- ןוא יַאּפמַאּפ רעד ןופ רעדניק , עסעיּפ

 יד טכַאמעג רתצבטכורפ טולב ןייז טימ טָאה סָאװ ,טסינָאלָאק ןופ עידעגַארט

 ןוא טזָאלעגרעביתצ דרע עקיזָאד יד ןבָאה ענייז רעדניק יד ןוא דרע עדליוו

 יד .ןעלדנַאװ ןוא ןעלדנַאה ןוא םיריוטק:ד ןרעוװ וצ "תולג, ןיא קעװַא ןענייז

 רעייז רעטנָאמרעד ןיוש ןייז ןיא טלגיּפשעגּפָא רע טָאה עידעגַארט עקיזהגד

 ןגיה ןופ ןסעיּפ ךיוא ןענַארַאפ ןענייז סע ."תוללג , עסעיּפ רעשירַאטנעמגַארפ

 טָאה ייז ןופ עקינייא .ךעליירפ .ש ןוא ןַאמרעזַאלג .ש ןופ ןבירשעג ןבע'ל

 ךיז טסעמרַאפ סָאװ ,גרוטַאמַארד ַא זיא רעצירּפש רעדגיװַא .טליּפשעג ךיוא ןעמ

 יּפ-לע ,ןבעל ןגיה ןופ טשינ ןענייז ןסעיּפ ענייז רעבָא ,סעמעט ערעסערג ףיותצ

 ךיוא .ערעדנַא ןופנ "תור, ,"בויא :יװ ,סמעט עשילביב ףיוא ייז ןענייז בור

 .ןבעל ןגיהד ןופ טשינ ,ןסעיּפ ןבירשעג טָאהד תורוש יד טָא ןופ רבחמ רעד

 רעטַאעט ןשידיא ןופ טיבעג ןפיוא סקיטרַאנגיא סעּפע ןפַאש וצ ןוואורּפ

 סָאד טָאה לָאמַא .ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןופ טשינ אקווד ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז

 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןוא "עניטנעגרַא-גנוי, עידוטס עשיטַאמַארד יד ןתצטעג

 -ערג טכַאמעג (עידוטס עשיטַאמַארד עשידיא) *טסמַארדיא , רעד טָאה רָאי רָאּפ

 סָאװ ,ענעגנולעג רעקינייוו לָאמַא ,ענעגנולעג רעמ לתאמַא ,ןעגנוריפפיופ- ערעס

 ןבָאה "טסמַארדיתצ, ןופ ןעגנוריפפיוא יד .ןסת:מ עטיירב ןגיוצעגוצ ןבָאה

 סָאװ ,רעטַאעט ןליבַאטס םבענעגייא ןַא ןליוו ןסַאמ עשידיא עגיה יד זַא ,ןזיוורעד

 רעד טָאה רעדייל .ןטייקילעפוצ עשירפצילָארטסַאג ףיוא טיובעג טשינ ןייז לָאז

 רעד .תוחוכ עשירָאסישזער ןיא לגנַאמ ןופ ןטילעג קידנעטש *טסמַארדיא,

 -סקלָאפ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאורַאפ וצ ןָא רעטציא ךיז טגנערטש "טסמַארדיא,

 טלעפ סע ןטייקכעלגעמ ןוא רַאפרעד גנומיטש ןַארַאפ זיא סע ןוא ,רעטַאעט
 .רָאסישזער ַא רָאנ

 טלַאה ר ע ני ט נ ע ג ר ַא סלַא רעטַאעט רעשידיפ+ רעניטנעגרַא רעד

 עלענָאיסעּפָארּפ יד טשינ טמיטשַאב םיא ןלעװ ןפַאש ןוא ,ביוהדנָא עמַאס םייב
 בושי רעד .ןסַאמ עכעלרעגריבניילק ןוא רעטעברַא עטיירב יד רָאנ ,רעליּפשיוש

 -יוש ,רעלעטשטפירש ,ןטסילַאנרושז --- ץלַא ןופ ךיז טכוד ,ןיוש טָאה רערעזדנוא

 סע ןעװ .ךָאנ ןלעפ ןרָאסישזער רעבפא ,רעוט-רוט"לוק ,רעיוב-לוש ,רעליּפש
 טעוװ ,רָאסישזער רעשידיא רעטריציפילַאוק ַא ןצעזַאב עניטנעגרַא ןיא ךיז טעוו

 .רעטַאעט ןשידיא רעניטנעגרפא ןופ עטכישעג יד ןביוהנָא רע



 ר
 םוווווווו 1 191 11 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ר פט ר ף עטר ַא ר ָא 1 עצ

 ייליבוי ןקירַאי ןעצ םעד וצ "ףעטרַא, םעד סורג ןקיצרַאה א
 ןלוש רעקרַאי וינ ןוא טעטימַאק טָאטש םעד ןופ

 ןדרַא רעטעברא ןלַאנַאיצַאנרעטניא םייב

 ליווזנארב סקנַארב

 וינעווע ןוָאטס 608--8 לוש טסיא קראּפ סקנארב 2700--1 לוש
 וינעווע אישזדרָאשזד 498--18 לוש וינעווע טעגעל 951--5 לוש

 םירטס ןָאטלע 487--99 לוש םיילּפ םלייג 5481--9 לוש
 וינעווע אגָאמאראס 399--25 לוש

 סַאג לצרעה 79--ש7 לוש סַאג עט140 טסיא 615--11 לוש

 וינעווע רעטָאס 568 28 לוש וינעווע ןָאינוי 855--12 לוש
 סַאג עט98 טסיא 298--33 לוש דוָאר ןָאטסָאב 2139--16 לוש
 טירטס לצרעה 381--40 לוש וינעווע עטירד 5919--17 לוש

 סַאג עט93 טסיא 138--45 לוש טירטס םוָאה 90--93 לוש
 םירטס אנָאיײוװ 681--82 לוש :
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 ײוװקרַאּפ ןרעטסיא 1153--93 לוש דוָאר םניײלּפ טייוו 2512--24 לוש
 וינעווע סניקליוו 1338--29 לוש

 ןוַאט ןוַאד וינעווע וָאה 1274 --30 לוש

 יב וינעווע 98--21 לוש וינעווע ןָאטנילק 2075--31 לוש

 טירטס ןָאטנילק 66--79 לוש וינעווע טנעיירב 1774--32 לוש

 טירטס סרעגטאר 23--89 לוש דוָאר ןָאטסָאב 1381--35 לוש

 וינעווע רעטסעשטסעוו 1584--44 לוש
 דנע טסעוו סַאג עט169 טסיא 179--114 לוש

 וינעווע דנאלייא ינָאק 3200--4 לוש וינעווע סאלאקינ טנעס 1130- 115 לוש
 סַאג עט46--803--6 לוש (סטייה ןָאטגנישַאוו)

 סַאג עט7 טסעוװ 1201--10 לוש
 סַאג עט80--9078--19 לוש

 וינעווע עט20--6816--26 לוש נרובסמאיליוו
 סַאג עט41--1608--37 לוש

 סַאג עט50 טסעוו 2918 46 לוש וינעווע םעהערג 82--36 לוש
 סַאג עט8 טסעוו 2948--101 לוש סַאג עט4 טואס 292--49 לוש
 וינעווע עט18--8612--109 לוש וינעווע רענמַאס 157--43 לוש
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 האק יה 'ה ןט לו רפ א
 (ןָאטעילעפ ןקיטױנ טגנידַאבמוא םעד טָאטשנָא

 רעטסנעפ .ב 68

 וצ ךייא ךיא םוק ,סנטשרע
 טליײטעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ ,רַאפרעד ןעקנַאדב
 ןופ ןגינעגרַאפ ןרענעלק טשינ ןוא דובכ ןסיורג םעד
 ביירש ךיא) .עבַאגסיױוא-ייליבוי רעייא ןריטקַאדערטימ
 ךָאנ לָאז רעצימיא ידכ ,"ךַאנַאמלַא; טשינ ,*עבַאגסױא,
 -טרעדנוה-ןביז םעד ףיוא ןײטשַאב ןוואורּפ טשינ טציא
 -יבוי םעד טימ עיצקַאדער יד סָאװ ,ךובלמַאז ןקיטייז
 ןרַאפ געט ןעצ םורתא .הליחתכל ןבָאה טעטימָאק-יײל
 .ןבעגוצסױרַא טעװענַאלּפעג ,ייליבוי

 -טע ןגָאזסױא רַאפרעד ךייא ךיא ליו סנטייווצ
 טשינ יײז טיג רָאנ) עיצקַאדער רעד ןופ תודוס עכעל
 -ריסישזער ַא ךָאנ ייז ןָאק רע -- ןרעדיינש ָאנעב רעביא
 יײװדָארב זַא ,לקַאטקעּפס ַא ןעווערעטסיימסיוא ןוא ןתצט
 .(םָארָאדָאכ ןייג לָאז

 קיטירק ןופ טָאה עיצקַאדער יד :סנייא רעמונ דוס
 טשינ ,ףעטרַא ןופ ןובשח ןפיוא ,קיטירק-טסבלעז ןוא
 טקנעד עיצקַאדער יד ליױו הלילח טשינ ,טקעמעגסיוא
 ט ש י נ ר ָא ג סָאד טנידרַאפ ףעטרפצ רעד זַא ,יבקַאי
 טושּפ רָאנ .ןגָארטרַאפ טשינ סָאד ןָאק רע זַא רעדָא
 טימ טכוזעג עכעלמענ סָאד טתהצה'מ סָאװ .,רַאפרעד

 טשינ וליפא ,ןענופעג טשינ ץעגרע ןיא ןוא טכיל

 יד ןופ טשינ ןוא ןרַאליבוי יד ןופ קרעװ יד ןיא

 .ןרָאטקַאדער

 ןיא ךיוא טָאה עיצקַאדער יד :ייוצ רעמונ דוס

 -עג-בױל עלַא .ןבירשעגוצ טשינ םיחבש ןייק ץעגרע
 .םירבחמ יד ןופ טכַארטרַאפ לעניגירַא ןענייז ןעגנַאז

 ןפז ,טרָאװ ַא טרעדנעעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד
 ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד רעבָא .בױל ןופ קורדסיוא

 -ניא ןיא טײקיטרַאנדײשרַאפ רעמ ְךָאנ ןבעג וצ זיולב
 .םרָאפ ןוא טלַאה

 סָאװ ,ווירב ןוא ןעלקיטרַא יד :יירד רעמונ דוס
 בילוצ לַאנרושז-ייליבוי םעד ןיא ןײרַא טשינ ןענייז

 רעצנַאג רעד ךיז טלףצװ ,טייצ ןוא ץַאלּפ ןיא לגנַאמ

 ןשטניו טגעמעג עקירעמַא ןיא ןזעוו-רעטַאעט רעשידיא

 רָאנ .ייליבוי ןקירָאײ-קיצכעז ןייז וצ ןט"לַאהרעד וצ

 ןעלקיטרפא יד ןופ םבענייא ןייק רוסא ךיז טָאה רע --
 ,טנידרַאפ טשינ ווירב ןוא

 תודוס ערעדנַא יד
 יד לייו ,ךעלדנימ

 רעמ ןבָאה טשינ לָאז לוירב םעד ןופ רעביירש רעד

 ץַאלּפ שטָאכ) ,טָאה רע יװ ןבירש וצ טייצ ןייק
 טנָאקעג ןעמ טלתאװ טױנ ַא רפאפ -- ןַארַאפ זיא
 (ןביוא ןופ עיפַארגָאטָאפ יד ןעמענסױרַא

 ןיז ה ד ו  ךעלהנע ךַיז ךיא ליװ ;סנטירה

 בָאהד ךיא ןעוו ,טייצ ַא ןעװעג זיא'ס זַא ,ךייא רַאפ
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 ןליצרעד ךייא ךיא לעװ

 'ןַא סָאלשַאב טָאה עיצקַאדער

 ךר רוט טשעט אי הא  ףע צ הו

 ןופ דילגטימ ַא ןרעװ וצ טמיורטעג ךיוא (זייוורוחב)

 ךימָאל ,םירָאװ ,ףעטרַא ןופ טשינ ךָאנ טסייה'ס .ףעטרַא

 טלָאמעד בָאה'כ יַא ,ןבעגוצ ךיוא געוו ןייא רתאפ ןיוש

 -סױרַא טעוװו ךייא ןופ זַא ט"לעטשעגרָאפ טשינ ךיז

 .ףעטרַא ןַא ןעמוק

 רימ ןעוו ,ןטייצ יד ןיא ןעוװעג ךָאנ זיא סָאד

 ןוא געב עטריוויטלוקמוא יד ףיוא טרעמוזעגמורַא ןבָאה

 טָאה לטסעמ בקעי ."טעגיַאדעגטינ, ּפמעק ןופ ןלָאט

 שזַאגַאב ןייז עקירעמַא ןיא ןדָאלסיױא ןביוהעגנפא טשרע

 טימ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,רוטלוק-רעטַאעט טימ
 .ןיו ןופ שזַא ,ךיז ןיא .,ךיז

 ,אמתסמ טקנעדעג ריא יװ .,"טעגיַאדעגטינ, ןיא

 ,עניב ןײק טתגהעג טשינ טלָאמעד ךָאנ רימ ןבָאה

 ,עטסנרע ןַא רעבָא -- ןרָאיטקַא ןייק ,רָאסישזער ןייק

 .טַאהעג רימ ןבָאה רעטַאעט םוצ גנואיצַאב עכעלרע

 יײס ,עבטב ייס זיא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה לטסעמ !ןוא

 ןיא -- שטנעמ-סגירק ַא ,געטַארטס ַא לעוטקעלעטניא

 יו טסייו ןוא לענש-ץילב ךיז טריטנעירָא רע .רעטַאעט

 יד רעטנוא עטסכעלגעמ עמַאס סָאד ןגירקוצסיורַא ױזַא

 טשינ--ןגירקוצסיורַא .ןדנעטשמוא עטסכעלגעממוא עמַאס

 -עברַאטימ ענייז ןופ ךעלכעזטּפיוה רָאנ ,ךיז ןופ רָאנ

 .םידימלת ןוא רעט

 -עג טייצ עצנַאג יד לטסעמ טָאה ,םינּפַא ,רַאפרעד

 .ףעטרַא םעד רעסיוא ךיוא רעטַאעט שידיא ןרעסעב טכוז

 ןזייווַאב ןביוהעגנָא רָאנ ךיז טָאה רעטַאעט רעד ואוו

 -סק"לָאפ ,רעטַאעט סימעדןב ,רעטַאעט-טסוק סצרַאװש --

 םוטעמוא -- לרעטַאעט-טסנוק רעסקנָארב .,רעטפ;עט

 סָאד .סטוג ןוא בָאה ןייז טימ ןעמוקעג לטסעמ זיא

 סלטסעמ טשינ זיא .,ןעגנולעג טשינ זיא סע סָאװ

 סרעטַאעט יד רָאנ ןטלַאהדעגסױא טָאה ר ע .דלוש

 .טשיג --

 עטסוװיטקודָארּפ יד ןופ רענייא ללכב זיא לטסעמ

 ךיז ןָאק לָאמַא .ןרָאסישזער ןוא רעליּפשיוש עשידיא

 -םַארד רעטעברַא טימ ןָאטריפ לטסעמ זַא ,ןטכוד

 -יירפ-ןגרתאמ, ַא וצ לקַאטקעּפס ַא ףיא-טריפ ,ןּפורג
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 טצעזרעביא ,ײליבו-יףעטרַא ןַא וצ רעדָא ייליבוי "טייה

 רעהטיב,) "םבָארטש ןרעטיב; םעד טריסישזער ןוא

 -לעז רעד ןיא ץלַא -- ,סערייא סָאנעוב ןיא ("םירטס
 ,טייצ רעקיב

 עכעלטע טריסישזער ןוא לטסעמ טביירש םעד ץוח

 טביירש ןשיװצ ןיא -- ןוא ןעמ"ליפ עשידיא עטשרע

 .קרעוװ ערעדנַא רעדָא רעדיל רעכיב עכעלטע ןָא רע

 ןיינ עכלעזַא ןבעגעגסיורפא לייוורעד רע טָאה טציא ןיב

 .עזָארּפ ןוא רעדיל רעכיב
 גָאגַאדעּפ ןוא רָאסישזער ,רעליּפשיוש ןימ ַאזַא טָא

 ,טעז ריא יו ,רע טָאה החוכ  ַאזַא ןוא ,לטסעמ רעד זיא

 "יא ןיימ ןגעו טלפ:װעג רָאג ָאד ךיא בָאה ןביירש זַא

 ,טלָאמעד ןעוועג זיא'ס .עיציבמַא רעשירעלַיּפשוש רענעג

 טריזיװָארּפמיא "טעגיַאדעגטינ, ןיא טָאה לטסעמ ןעװ

 .רַאוטרעּפעריּפמעק ןטריזיװָארּפמיא טימ ןעגנוריפפיוא

 עכעלטע ןעװעג ךיױא ןענייז רעמענלייטנָא יד ןשיװצ

 ידנעס רבח ,טקנעדעג ריא) רעליּפש-ףעטרַא עקיטפניקוצ

 ךיז ןסילשוצנָא ןלַאפעגנייא ךָאנרעד רימ זיא (? וװָאר

 .עידוטס רעשיטַאמַארד טייהיירפ רעד ןָא
 ןענייז ,סנטשרע :ַאזַא ןעװעג זיא ןובשח ןיימ

 ,רעטסוש ,סערַאילָאטס ןטָארטרַאפ עידוטס רעד ןיא

 לָאז זיא ןכַאפ עשידיא ערעדִנַא ןוא רעלַאמ .רעדיינש

 טָאה ,סנטייווצ .ןייז ןטרָאד ךיוא ךַאּפ (רעקירטש) ןיימ

 לָאמַא ךױַא ןיי"-לַא בָאה ךיא זַא ,טכודעג רימ ךיז

 סייוו ךיא ןוא ,רעטַאעט טליּפשעג םייה רעטלַא רעד ןיא

 -רעביא זיא שינעטכוד יד ליפיוו ףיא טשינ ץלפצ ךָאנ

 ירַאפ :טכַארטעג רימ ךיא בָאה ,סנטירד .ןבירט

 ? טשיג עקַאט סָאװ
 -עג ןױש ךיא ןיב .ןעוו:סָאװ רעדיײא ,רוציקב

 רעױט טייז רענעי ןופ ןוא "רעױט םייב , ןענַאטש

 ןאמרעל לגייפ

 ןָאק'מ ןכלעוו ןיא ,ףעטרַא ןַא ןסקַאװ ןביױהעגנָא טָאה
 ךיז בָאה'כ .ןעמוקּפָא טשינ ײרעבָאהביל-רעטַאעט טימ

 ןקילָאמַא ןימ ןופ ןרעטכיגסיױא ןביוהעגנָא לענש

 טַאר-טסנוק ןיא טייצ עסיוועג ַא ןעװעג ןיב'כ .םיורט

 --- ,םיא רַאפ ןליּפש עכעלטע ןבירשעגנָא ,ףעטרפצ ןופ

 ףעטרַא רעד ךימ טָאהד טײקכַאװש-ליּפשיוש ןיימ ןופ

 .טרירוקעגסיוא קידנעטשלופ

 ,ןביירש ךייא ךיא ליוו ,רעטייוו ױזַא ןוא סנטרעפ

 ליּפשיוש יד זַא ,ךיא טלַאה רַאפרעד זױלב טשינ זַא

 -עגכָאנ קיניױו קיטירק-רעטַאעט יד טָאה ףעטרַא ןופ
 -יווװ -- רעליּפשױש ע"לעודיווידניא יד ןגעוו ;טגלָאפ

 יד .עבַאגסיוא-יליבוי רעד ןיא ךיוא ,ןבירשעג קינ

 ךָאנ זיא רעליּפשיױש יד ןופ סקואוו ןוא גנולקיװטנַא
 .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טשינ קירעהעג יוװ

 טשינ ,ןרפצליבוי םירבח ,רעבָא ךייא ןענָאק רימ

 ןטעברַא ןעזעג ךייא ןבָאה רימ .עניב רעד ןופ רָאנ

 -נַא ןיא ןוא סּפמעק יד ןיא טייצרעמוז ףעטרַא ןרַאפ

 ןַא רַאפ סָאװ טימ ,ןעזעג ןבתאה רימ .רעצעלּפ ערעד

 טסנוק רעיײא טיײירּפשרַאפ ריא ץלָאטש ןוא טסנרע
 זַא ,זדנוא טרעכיזרַאפ סָאד .ןסַאמ עשידיא יד ןשיווצ

 -ךעלרע רעד ןופ ןרעװ טרוכישרַאפ טשינ טעװ ריא
 דובכל רָאנ טשינ ,טגירק ריא סָאװ .בױל רעטנידרַאפ

 ןטרַאוװ טשינ טעוו ריא יו טקנוּפ ,ייליבוי רעיא

 -טסניק רעד ןופ גנוצתצשּפָא רעכעלטנירג רעד ףיוא

 םוצ וצ-טגָארט ךייא ןופ רעדעי סָאװ ,טעברַא רעשירעל
 טימ ייליבוי ןכָאנ טעװ ריא .ןינב-ףעטרַא ןכעלרעדנואוו

 רעשירַאטעלָארּפ ןוא רעייפ ןרענָאיצולָאװער רעמ ךָאנ

 עלעודיווידניא ןוא עוויטקעלָאק יד ןצעזרָאפ טײקמַאזימ

 רעשירַאטעיללָארּפ רעסיורג רַאפ ףמַאק ןיא טעברַא

 ,טסנוק-רעטַאעט

 רעניּפש הנח

 ָאידוטס ףעטרַא רעטשרע רעד ןופ רעדילגטימ
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 םירבכה רענָאטסַאב

 ףעטרַא םעד ןסירנַאב

 סאמאט סילע ן ופ טלמא עג

 טאקרוב .א ,גניק
 .א ,טנאטסנָאק מ ,סעלג
 .וו ,גרעבדלָאג מ ,ןיוואר
 .ד ,שטיוועלאד סאמאט
 .שזד ,ןאמרעה ןאמטולג
 .ר ,סודיערּפ ןיילק
 - יו: 2 היה יב יט

 ןייז וצ ףעטרא םעד ןסירגַאב רימ

 םיא ןשטניוװ ןוא ייליבוי ןקירעי ןעצ

 רעקידתונשקע ןייז ןיא גלָאפרעד
 .טעברא

 עשיטילָאּפ ןציטש וצ טעטימָאק
 יָאטסילאיב ןיא עטריטסערא

 עמרוט רע

 ןוא ןרעסערג ךָאנ ךייא שטניוו ךיא

 .גלָאפרעד ןקידרעטייוו

 קי טראק לעוימעס

 וצ גנוסירגאב עקיצראה ןיימ

 10 םעד
 םיותרפ
 ףעטרַא

 א ייליבוי ןקירעי

 .רעטאעט

 גרעבנירנ ילאמ

 ךייא וצ גנוסירגאב עקיצראה ןיימ

 .ףעטרא ןופ םירבח ערעייט עניימ

 אזזזידסא

 ץשמזאד 8

 ףעטרא םעד

 103-08 ןאסתומסזמ םטס-

 (ססעסמס 1. 1

 עט
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 ערע עט ןוווווווו עא ירא
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 ףשטרא ן'א טעברא עשינכעט יד

 דלעפסינא .ש 6
 (ויטקעלָאק-ףעטרַא ןופ רעליפשיושש)

 ףשט הא רָא*

 ןעמונעגנָא זיא עסעיּפ ַא יװ םעדכָאנ

 ,לָאמ ליפ ןרָאװעג טנעיילעג ןוא ןרָאװעג טריטוקסיד ןוא ףעטרַא םעד ןופ ןרָאװעג

 רעד ןופ לעדָאמ:רוטַאינימ םעד ןופ ןכַאמ סתאד -- טעברַא עטשרע יד זיא

 רעזדנופצ רימ ןבָאה טעברַא רעד רַאפ .ןעמויטסָאק רַאפ ןעגנונעכייצ יד ןוא ,עניב

 ַא זױלב טשינ זדנוא ייב זיא רעכלעוו ררע"לַאמ ןותצ רָאטַארָאקעד םענעגייא

 -ָאקעד רעד .ףעטרַא םעד ןופ לייט ַא עקאאט רָאנ רעלַאמ רעלענזיסעּפָארּפ

 ןענייז עכלעוו ,ףעטס ןשינכעט ןטימ ןוא רָאסישזער ןטימ ךיז טַארַאב רָאטַאר

 ןיא עינָאמרַאה יד עקַאט זיא סע ןוא -- ףעטרַא םעד ןופ רעדילגטימ עלַא

 רַאפ ןעגנוריפפיוא-ףעטרַא יד טכַאמ סָאװ ,םירבח עלַא יד ןופ טעברַא רעד

 .ןענייז ייז סָאװ גלָאפרעד ןשירעלטסניק םעד

 רעשינכעט רעד ךיז טמענ ,קיטרַאפ ןענייז ןעגנונעכייצ יד יוװ ךיג ױזַא

 טשינ טלתנו סע .ָאטשינ ןענייז ןדנָאפ עסיורג ןייק .טעברַא רעד וצ ףעטס

 ןעגנונעכייצ יד רעדָא ,לעדָאמ םעד ןעמענ טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ ןעוו טעייטסעג

 ,עידוטס רעשינכעט ַא ןיא ןריפסיוא םםוצ ןבעגניירַא ייז ןוא ,ןעמויטסָאק רַאפ

 -ָאקעד ?ןעמ טוט סָאװ פאט .סרעטַאעט ערעדנַא ןיפצ ןָאטעג טרעוו סָאד יו

 לײט-דנַאטשַאב ַא ךָאד ןענייז ןכַאז עלַא יד ,סּפארּפ ,ןקורַאּפ ,ןעמיטסָאק ,סעיצניאר

 .ןבָאה טרָאפ ךָאד ייז ףרַאד ןעמ -- רעטַאעט ןופ

 .סעיצארָאקעד יד ןעיוב ןופ טעברא רעד וצ ןיילא רעליּפש יד ךיז ןעמענ
 ןותנ לברַא יד טעשטַאקרַאפ ,רעטייוו ױזַא ןוא טנווייל ,ץלָאה ןייא טפיוק ןעמ
 ףָא גָאט ןטשרע םעד ןופ ייברעד קידנטעברַא ןוא .סעיצַארָאקעד טוב ןעמ
 טשינ ןענייז עכלעוו ,ויטקעלָאק ןיא םירבח ייווצ ןַארַאפ וליפא ןיוש ןענייז
 גנַאפנתצ ןופ רָאג .ןצעּפס עקפשנט רָאנ ,סעיצַארָאקעד ןעיוב ייב טיילכַאפ טַאללג
 טעברַא רעשינכעט רעד ןופ לײט םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ךיז ייז ןבָאה
 = ןרעסעברַאפ ןוא ןפיילש טװאורּפעג ןיילַא ךיז ןוא טנרעלעג ,טרעטשינעג
 ףעטרַא םעד רַאפ ךַאפ רעייז ןיתצ ןָאט ןלעװ ייז סָאװ סָאד ידכ ,טעברַא רעד
 .טקעפרעּפ שירעלטסניק רעמ סָאװ ,רעסעב סָאװ ןייז לָאז

 טרעדָאפ סע רעכלעוו וצ ,גנו"לעטשרָאפ ַא ליּפשייב סלַא ןמענ רימהצל הדל

 רעטנעענ ךיז ידכ .ןעמויטסָאק-רעטקַארַאכ רעדָא עטריזיליטס ,עשיפיצעּפס ךיז

 יד ןיא געט עצנַאג ּפתא ןעמ טציז ,דָאירעּפ םעד ןופ ןּפיט יד טימ ןענעקַאב וצ

 טשינ טשרע ןעמ ןָאק ףרַאד ןעמ סָאװ ףירגַאב תשא ןיוש קידנבָאה .ןקעטָאילביב

 ןכוז ןוא ןרעטשינ טמענ ןעמ .ןפיוק ייז ןוא טפעשעג ןיפצ טַאלג ןײגניײרַא

 טייוו זיב טירטס דרַאשטרָא ןופ ,לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא ואוו ,םָארק ַא ץעגרע ואוו

 ןופ טשינ דָארג רעבָא ,ואווץעגרע ןעמויטסָאק עכעלגנעגוצ ןענופעג .ןוַאטּפַא

 עכעלטע קעװַא ךיז ןצעז ,גנולעטשרתצפ רעד וצ ףרַאד ןעמ סָאװ ,טרָאס םעד

 .ןעיינרעביא ייז ךיז ןעמענ ןוא רעטַאעט ןופ עידוטס רעד ןיא םירבח

 ,דיײלק ַא ףיױא רעד ,"לעניש ַא ףױא רעד ןטעברַא ןוא ןציז םירבח יד יװ

 רעטכע ךָאנ ןוא -- ןעמויטסָאק יד קיטרַאפ ןענייז טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא
 -עג טקיטרַאפעגסיוא ןטלָאװ ייז יו עסעיּפ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןיא רעמ ןוא
 ףיט ןענייז ןילַא רעליּפש-ףעטרַא לייו .עידוטס רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא ןרָאװ
 עסעיּפ יד סָאװ ,סָאד טקנוּפ ןייז לָאז ףעטרַא ןיא ץלתא זַא ,טריסערעטניארַאפ
 .טרעדָאפ

 ןעז ריא טעוװ ,עידוטס-ףעטרַא רעד ןיא גנולעטשרָאפ ַא ברע ןיירא טמוק
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 -נייא ןוא ןבעג וצ גנוטכַא רבח רענעגייא ןא טמיטשַאב ךיוא טרעוו סע

 ,טכע ןייז ןלָאז ןטיזיוקער יד זַא ןעז ךױא זומ רע .ןטיזיווקער יד ןפיוקוצ

 ,ןכוז וצ זיא טעברַא ןייז .שיטקַארּפ ךיוא ןוא ,גנוריפפיוא רעד ןופ ןָאט ןיא

 -קער ענעשטנואוועג יד ןלעטשוצ זומ רע -- עטסכעלגעמ סָאד ןָאט ןרעטשינ

 .עטסקיליב יד ןוא ךעלגעמ זיא סָאװ עטסעב יד ,ןטיזיוו

 -- ,ןעמויטסָאק יד ףיוא גנוריצ זיב סעיצַארָאקעד ןופ :טרתצװ ןייא טימ

 ויטקעלָאק-רעליּפש שבעד ןופ טכַאמעג ןוא טפיוקעג ,טיירגעגוצ טרעװ ץלַא

 טעװ .,ערעימערּפ ַא רַאפ געט עכעלטע .םירג ןגעװ ךיוא ױזַא .ןיילַא
 םירג ַאזַא טעװ יצ :עגַארּפ יד ןריטוקסיד רעמיצ ןייא ןיא ןפערט ריא
 רעטייוצ ַא טעװ רשפא רעדָא ,רעטקַארַאכ םעד ךעלטייד רעמ ןעגנערבסורַא
 .רעטנַאסערעטניא ןייז

 ,ןטייוװצ ַא ןוא םירג ןייא טריבורּפ ןוא רבזד ַא טציז עמיצ ןטייווצ ַא ןיא

 רָאסישזער רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןקיטכיר םעד סױרַא טגנערב רע זיב --
 רעיונעג ןזייוונָא רעליּפש-םירבזד יד טימ ןדײרנעמַאזוצ ךיז טיירג לָאמעלַא זיא

 .וו .זַא .א טרעדָאפ רעטקַארַאכ רעד סָאװ

 ןשטנואוו עטפעב ערעזנונ :

 ויטקעלַאק ףעטרא םעד

 רעשיוא השמ
 סייוו סנערָאלּפ

 טייז עשינכעט יד ךיױא סָאװ ,לַאפוצ ַא טַאלג טשינ סע זיא םורַא ױזַא
 -קעריד רעד זיא סָאד .הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא שירעלטסניק טייטש ףעטרַא ןופ

 םירבה יד ןופ טעברַא רענעבעגעגרעביא ,רעיירטעג רעד ןופ טַאטלוזער רעט

 ףרתאד ןעמ סָאװ ןותצ סערַאילָאטס ,סרעדיינש ןרעװ עכלעוו ,וויטקעלהאק ןופ

 סע "לייו ,עטסעב יד ןוא עטסנעש יד ןייז לָאז גנוריפפיוא יד יבַא -- רָאנ

 רער 1111 1111 רו טור .ףעטרַא רעד ןענייז רימ -- גנוריפפיוא רעזדנוא זַיא
 םוווווורררורורו וו ו ר רו רוט ווו

 סענַארַא .פ -- םכילע םולש ןופ "ןטַארקָאטסיר} ןופ טקַא רעטירד

 .ףָארַאטָאלָאז .מ ,סעיצארָאקעד ,רעדיינש .ב ישזער
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 ןעפ קנעזנא שוצ

 ןקילעראק וקחיי) ראד יא

 םענייא ןגעוו גנוצַאשּפָא עצרוק ַא

 ףעטרַא ןופ רעיוב יד ןופ
 שטידי 9 6

 ןופ לַאירעטַאמךשטנעמ רעו
 סָאו ,טנעמעלע טימ ךייר זיא גנוגעװַאב רעזדנוא
 ןסַאמ ןַארַאפ .ןטפַאשנגייא ענעדיישרַאפ ךיז ןיא ןבָאהד
 סע עכלעוו ייב ,רעטעברַא עטעדליבעג-קינייוו - ,עטושּפ

 .טקניטסניא רעשירַאטעלָארּפפ רעטנוזעג רעד טעברַא

 ןסױו רעד טעברַא סע עכלעװ יײב ,ןשטנעו

 יד טַאהעג ןבָאה ייז סתצוװ ,גנודליב עסיורג יד ןוא

 ןבָאה רימ ,רעוט ןבָאה רימ .ןגירק יוצ טייקכעלגעמ

 ערעזדנוא ךיא רימ ןבָאה יאדוא ןוא רעקיטקַארּפ

 .ועקיטערָאעט

 -מָאק סָאװ ,עכלעזַא רעקינייוו:ליפ רעבָא ןַארַאפ

 עטנָאמרעד עלַא סָאמ רעסיוועג ַא זיב ךיז ןיא ןריניב

 רעטצענערגַאב .רעד טָא ןופ רענייא ןוא .,ןטפַאשנגייא

 רעד ,קילערַאג רָאדייא רבחד רעד ןעוועג זיא לָאצ

 טױט רעד ןעמעװ .,רעטלַאװרַאפ-ףעטרַא רענעזעוועג

 ףסירעגקעװַא 1936 ץרעמ ןטירד םעד זדנוא ןופ טָאה

 טנהאקעג טנעָאנ קיללערַאג רבח םעד בָאה ךיא

 ןיא טקיטפעשַאב ךיז ןעמַאװצ םיא טימ טפָא ןוא

 -ַאכ עקינייא רעבָא .1915 טניז ןטייקיטעט ענעדיישרַאפ

 סָאװ ןוא רעוװ ןזיוו סָאװ ןכירטש עשיטסירעטקַאר

 -עגרעביא ךיוא ןרעוו ,ןעוועג זיא קילערַאג רבח רעד

 טבעלעג ןעמַאזצ םיא טימ ןבָאה סָאװ ענױזַא ןופ ןבעג

 ןרָאי עטסגניא עמַאס ענייז ןיא

 םיא טָאה'מ יו ,קחצי רעדָא ,קילערַאג רָאדיזיא

 -רעטעברַא ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ןפורעג לָאמַא

 .1890 ןיא ,עינרעבוג רעקסנימ ,קסױרבָאב ןיא ןרעטלע

 ןבתנה ייז ןוא עזעיגילער ןעוועג ןענייז ןרעטי

 עקידרעטעּפש יד ןיא לָאז לקחצי רעיײז זַא ,טלָאװעג

 ,"הבישיה-שאר, רעד ןוא םידמלמ יד .בר א ןרעװ ןרָאי

 זַא ,טגָאזעג ןבָאה טנרעלעג םעדכָאנ טָאה רע עכלעוו ייב

 רֶעבָא ןיוש טָאה קחצי .ןטייקיאייפ יד וצרעד טָאה רע
 טנעיילעג "רעדנעטס, ןרעטנוא ןופ טייצ רענעי ןיא

 עּפורג-םיליכשמ ַא ןופ ךעלכיב עשיאערבעה ןוא עשידיא

 רע ליו בר ןייק זַא ,ןעװעג ןענייז תונעט ענייז ןוא

 .ןייז טשיז

 קחצי טָאה ןרעטלע יד ןופ ןליו םעד ןגעק

 יד ןענרעל ךיז קעװַא ןוא הבישי יד טזָא"לרגאפ

 רעקיבלעז רעד ןיא זיא רע .יירעדיינש ןופ הכאלמ

 -סלָאמעד ַא ,"דנוב םםעניילק , םוצ ןענַאטשעגוצ טייצ
 .רעטעברַא עשידיא עכעלטנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא עקיד

 .1906 ןיא ןעמוקעג קילערַאג זיא עקירעמַא ןייק
 רע .ּפַאש-רעדינש ַא ןיא ןרַא ךיילג רע זיא ָאד
 ןרָאװעג דלַאב רע זיא טרָאד .רעטסעשטָאר ןייק קעװַא זיא
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 קילערַאג רָאדיזיא

 סָאװ ,שטנערב ןשיטסילַאיצָאס ןשידיא ַא ןיא וויטקַא
 -פױא רעד רעטנוא ןענפאטשעג ןרָאי ענעי ןיא זיא
 ."ָארויב-סנָאיצַאטיגַא רעשידיא , רענעזעוועג רעד ןופ טכיז
 ןוא ןענעדרָאנײא ןפלָאהעג רעטסעשטָאר ןיא טָאה רע
 טרפאד זיא רע .קעטָאילביב עוויסערגָארּפ ַא ןטלַאהפיוא
 שטנערב-טנגוי ַא ןופ רעדנירג יד ןופ רעניײא ןעוועג
 שטָאכ ,ןטנװא עיירפ יד ןיא .גניר-רעטעברַא םנופ
 -עג רע זיא ,קינייו ןעוועג םיא רַאפ ןענייז עכלעזַא
 .לוקסייַאה ןיא ןעגנַאג

 ַא טַאהעג ןרָאי ענעי ןיא ןיוש טָאה קילערַאג
 טָאה רע .רעטַאעט ןרעסעב םוצ עביל ַא ןוא גנוגיינ
 ןוא ןריזינַאגרָא טימ ןעמונרתצפ ךױא רעבירעד ךיז
 גנַאזעג-רָאכ ןריפנָא

 .בולק ןשיטַאמַארד

 -ַאטשעגּפָא טשינ ךיז טייטשרַאפ ,זיא קיללערַאג

 יד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד רַאפ טעטױװיטקַא ןופ ןענ

 רעטסעשטָאר ןיא ,1914 ןיא ,טָאה סע ןעװ .רעדיינש

 ןיא קילערַאג זיא ,קיירטס-רעדיינש ַא ןכָארבעגסױא

 .עטסוײטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג ףמַאק ןקיזתד םעד

 ַא ןוא רענעגיוצרַאפ-גנפאל ַא ןעוועג זיא קיירטס רעד

 טגילעג רעטסעשטָאר ןיא טָאה סָאװ ,רעטרעטיברַאפ

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָאד רעד ןופ טנעמַאדנופ םעד

 רענעי .ןָאינוי סרעקרָאװ גנידָאלק דעטײמַאגלַאמַא רעד

 טימ טקידנערַאפ טשינ ךָאד רעבָא ךיז טָאה קיירטס

 קילערַאג ןוא ,ןשטנואוועג טָאה'מ יװ ןטַאטלוזער ענױזַא

 ףיױא ןבילבעג קיירטס םעד טא ךָאנ רעבירעד זיא

 ןייק יירעדיינש ייב טָאה רע ןוא "לטעצ ןצרַאװש, ַא

 .ןגירק טנתאקעג טשינ טעבראצ
 טיצ רעסיועג ַא רַאפ םעדכָאנ זיא קילערַאג

 ַא ןופ גנודנירג רעד טימ ןוא



 ורע וואוט טו ף ע טרַא רָאי ןעצ

 -רעטַאעט ַא סרעלדַא בקעי ןופ רעטלַאװרַאפ ַא ןרָאװעג
 רע זיא 1915 ןיא ןוא ץניוװָארּפ רעד ףיוא עּפורג

 .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג

 ויטקַא ןרָאװעג ךיילג רע זיא ,קרָאי וינ ןיא ,ָאד

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעקידסלָאמעד רעד ןיא

 טײקכעלגעמ יד טַאהעג בָאה ךיא ואוו ,עיצַארעדעפ

 .ןענעקַאב וצ ךיז םיא טימ

 ,טנעקַאב ןקילערפאג טימ ךיז טָאה'מ ןעװ ןוא

 .רבח ןטנעָאנ ַא ןענופעג דלַאב םיא ןיא ןעמ טָאה

 טימ ךיז ןעלטניירפ סָאװ ,יד ןופ טייו ןעוװעג זיא דע

 ןעװעג קידנעטש זיא רע .ןעמעלַא טימ ןוא ץללַא

 טימ .,ענױזַא ןגעק ןעגנוטערטסױרַא ןיא ףרַאש רעייז

 טשינ עגַארּפ רענעי רעדָא רעד ןיא טָאה רע עכלעוו

 טָאה רע עכלעוו ןגעוו ,יד וצ רעבָא .טמיטשעגנייא

 -פיוא ןעגנולדנַאה ערעייז ןיא ןענייז

 ןוא רבח רעביל ַא ןעוװעג קידנעטש רע זיא ,קיטכיר

 יײז טימ טָאה רע ןעוו וליפא ,טניירפ רעקיצרַאה ַא
 ףעמיטשנייא טנָאקעג טשינ םביטרּפ עסיװעג ןיא

 ןופ טייצ רעד ןיא קילערפאג זיא קרָאי וינ ןיא

 םיא טָאה'מ לייו ,ןעועג טשינ גנַאל ןרָאײהמחלמ יד

 טַאהעג עקַאט ךיז טָאה רע .ײמרַא רעד ןיא ןעמונעגוצ

 רעבָא ,"רָאקטעשזדבִא סעשנעישנָאק, ַא רַאפ טרעלקרעד
 ןעמונעגוצ םיא טָאה'מ .ןפלפאהעג קיניײװ טָאה סָאד

 טנָארפ םוצ טקישעג טשינ םִיא טָאה'מ שטָאכ ןוא
 ייוצ רעביא ךָאד םיא ןעמ טָאה דלעפטכַאלש ןפיוא

 רעד ןופ סּפמעק עשירעטילימ יד ןיא ןטלַאהעג רָאי

 .ײמרַא
 ןרָאװעג רעדיו קילערַאג זיא הדמחדלמ רעד ךָאנ

 -ַארעדעפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד ןיא ווװיטקַא

 -רעטעברפא רעד ןופ ן"לייט ערעדנַא ןיא ןוא עיצ

 םעד ןעמונרַאפ רע טָאה 1921 זיב 1919 ןופ .גנוגעװַאב
 סלּפיּפ, רעקידסלָאמעד רעד ןיא רַאטערקעס ןופ טמא

 ףיא ןעועג טייצ קיטש ַא זיא רע ."עטימָאק ףילער
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעטערטרַאפ סלַא רוט ַא
 ."טלעוו עיינ יד, טַאלבנכתאוו ריא ןופ ןוא עיצַארעדעּפ

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ךיז ןבָאה סע ןעװ

 טָאה סע ןוא ןוא ןעגנוטלפצּפש יד ןביוהעגנָא ײטרַאּפ
 קילערַאג זיא ,ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טריזינַאגרָא ךיז

 טימ קעװַא גנוטלַאּפש רעטייווצ רעד ןופ טייצ ןַיא
 ןופ רעניא ןעװעג זיא רע .ןּפורג ערענָאיצולָאװער
 רעשיטסינומָאק רעיינ רעד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,יד

 -רָאװ, יד ןריזינַאגרָא וצ ןמעונעג ךיז 1921 ןיא ײטרַאּפ

 ענעפָא יד ןרגמנװעג םעדכָאנ זיא סָאװ ,"יטרַאּפ סרעק
 זיא רע .ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עטרעטיירבעגסיוא ןוא

 ןפַאש ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעװעג
 ."טייהיירפ-ןגרָאמ; עקיטציא ןוא "טייהיירפ  רעזדנוא

 ןופ רעטל::ורַאפ רעד ןעווענ טייצ עשביה ַא זיא רע
 ךױא רע זיא טרָאד .ָאגַאקיש ןיא "טייהיירפ , רעד
 -רַאפ-סגנַאזעג טייהיירפ םנופ רעטלַאװרַאפ רעד ןרָאװעג
 קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא רעטעּפש .ןייא

 -טּפוה יד ןופ רענייא ןוא וויטקַא ןרָאװעג ָאד ךיוא ןוא

 יײז זַא ,ןטלַאהעג

 1111 111 1 1111 111 111 ר ר 111 111 ר

 יא .ןײארַאפ-סגנַאזעג טייהיירפ רעזדנוא ןיא רעריפנָא
 ופ רעטלַאװרַאפ ןרַאפ טמיטשַאב םיא ןעמ טָאה 9
 ."דנַאלרעדניק, ּפמעק רעזדנוא

 עטנָאמרעד עלַא ןיא ךָאד רעבָא זיא קילערַאג
 0 ןקיטכיר ןייז ןוא רערעדנַאװ ַא יו ןעװעג ןרָאי
 א ןטסעבמעש ךיז ןבָאה ןטייקיאייפ ענייז ואוו
 ןגרעביא טָאהד רע ןעװ ,ןענופעג טשרע רע טָאה
 .ףעטרַא םבנופ גנוטלַאװרַאפ יד

 רעטלַאװרַאפ ןייק ןעװעג טשינ לָאמנייק ןיב ךיא

 גנירג יוװ יונעג טשינ סייוו ךיא ןוא רעטַאעט ןייק ןופ

 זיא'ס .רעטַאעט ַא ןטלַאװרַאפ וצ זיא סע רעװש רעדָא

 זַא ,טשינ דוס ןייק זדנוא ןופ םענייק רַאפ רעבָא

 וצ טכיל רעיז טשינ זיא רעטַאעט-ףעטרַא רעזדנוא

 טימ רָאנ טשינ ןָאט וצ ןעמ טָאה תאד .ןטלַאװרתצפ

 רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב ערעװש טימ ךיוא רָאנ ,רעליּפש
 ןומ ָאד .ךיז טניפעג יײז ןופ רענײא רעדעי עכלעוו

 -שטנעמ עכעלריטַאנ טימ רָאנ טשינ ןענעכער ךיז ןעמ

 רעטושּפ רעד טימ -- רעמ ךָאנ רָאנ ,ןירּפַאק עכעל

 טשינ זיא רעטַאעטףעטרַא רעד .טױנ רעשימָאנָאקע

 .רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ ַא רָאנ ,רעטַאעט-םתס ןייק

 -יטסניא .ַאזתא טימ ןָאט וצ גנוטלַאװרַאפ ַא טָאה ָאד

 יד ױזַא יו זילב טשינ זיא עגַארּפ יד ואװ ,עיצוט

 רעמ ךָאנ רתֹנֹנ ,ןטלַאהצופיױא עיצוטיטסניא עקיזָאד

 רענעש ןוא רעסעב ךָאנ יז ןוא ןעיוב ױצ יז ױזַא יו --
 .ןעלקיװטנַא וצ

 ,טקַאט ןקיטױנ םעד טַאהעג רעבָא טָאה קילערַאג

 ױזַא וו טסואועג טָאה רע ןוא ,טייקיאייפ עקיטיונ יד

 ןבתאגפיוא ענייז ןוא ןעױב וצ רעטַאעט-ףעטרַא םעד

 .ןריפוצכרוד

 רע סָאװ ,רָאֵי כלַאה ַא ןוא ייוצ יד רַאפ ןוא

 ךיוא ןעמ טָאה ,ףעטרַא ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא

 ןרָאװעג זיא רעטַאעט-ףעטרַא רעד ןטַאטלוזער ןעזעג

 -יטסניא-רוטלוק עשירַאטעלָארּפ עטסנעש יד ןופ ענייא

 ףיא טרעגריבעגנייא ךיז טָאה רעטַאעט רעד .סעיצוט

 ןשיווצ ייס ןעמָאנ ַא ןגָארקעג ןוא ץַאלּפ ןקידנעטש ַא

 עשידיא עסיורג ןשיװצ ייס ןוא ץנעגילעטניא רעד

 .ןסַאמ-רעטעברַא

 רעד טָא טַאהעג םעד ןיא טָאה קלח ןסױרג ַא

 טָאה סָאװ ,רערעזדנוא רבח רעבי"ל רענעברָאטשרַאפ

 ױזַא יו טסואוועג ןוא טעברַא רעד טימ טריפעגנָא

 ןטיײקכעלגעמ ענייז ןוא ןעניד וצ רעטַאעט-ףעטרַא םעד

 .ןעלקיוטנַא וצ

 -ערַאג רבח רעזדנוא רַאפ זיא סָאװ ,טױט רעד ,ָאי

 -עגקעװַא זדנוא ןופ טָאה ,גנולצולּפ ױזַא ןעמוקעג קיל

 רעד .רעוט עטסעב ערעודנוא ןופ םענייא טבױר

 -רעביא רעמ ךרוד רֹתֹֹנ ןוא ,סיורג זיא טסולרַאפ
 עלַא רַאפ ןוא ףעטרַא ןרַאפ טעברַא ןוא טייקנבעג

 ןייז ןרע רימ ןענָאק גנוגעװַאב רעזדנוא ןופ ןלייט

 רע סָאװ ,ןשטנואװ יד טָא ןליפרעד ןוא קנעדנָא
 ףבעל ןייז ןופ טייצ ןיא טַאהדעג טָאה
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 טען

 יסיו -וואסוא הוא
 ןעוו ,גנַאפנָא ןיג

 בָאה ,ויכרַא םעד ןעלמאז ןעמונ

 ףוט הא הא - ןעצ

 עיּפַארנַאילביב ןוא רַאוטרעּפער-פ

 (ויטקעלָאק ףעטרַא טפ רעלּפשױש ןַאמדירפ השמ 6

 טשינ ,וצרעד ןעלטימ ןייק קידנבָאה

 מַאז ץלַא טנָאקעג

 זיא סע זַא ,ליּפשייב םוצ

3 

 ט

 אב ,םעינ

 טקורדעג ןעוועג

 ןופ ןעגנוזייוונָא ,ןטכירַא

 ןענייז סע ואוו ,ןלַאנרושז ןּוא ןעגנו

 ןופ סעיפַארגָאטַאפ

 -ויצ

 זיא סע .ןעגנוריפפיוא ענעדיישרַאפ ןטעװָאס ןיא ףעטרַא ןגעוו ןרָאװעג א א עי עא עי
 -רַא, ?קיטרַא רעד ןיירַא טשינ ךוא ןוא ,עניטנעגרַא ,ןלוּפ ,דנַאברַאּפ שי יא רע וי עק א
 .1933 ךוב-רָאי רָאקיא ןופ -,"ףעט ךיא ןיב ךָאד .רעדנעל ערעדנַא ןיא עידוטס רעד ןיא טַאהעג ּבָאה ְךיִא
 טלעטשעגנעמאזוצ ךיוא בָאה ךיא לעװ טעברַא ןיימ טימ סָאװ ,ןדירפוצ בָאה'כ .ףעטרַא ןיא ךָאנרעד ןוא

 יד ןופ המישר ערעדנוזַאב יד ןופ רעביירש םעד ןפלעהסיורַא ךיא "יונ רַאפ וליפא ןענופעג טשינ ןַאד
 -קַאניא 65 יד ןוא ןסעיּפ 8 ּףעטרַא םנופ עטכישעג רעד רעטעּפש .ןריטָאנ וצ ץלַא קיט

 -ַאלקעד - ןפַאמ ,ץנעט ,סרעט -רַא עשידנעלסיוא יד רעסיוא ןופ טייקיטכיוו יד קידנעעזנייא ,רעבָא

 ןרַאפ לַאירעטַאמ ַאזַא

 ע

 רעד סָאו ,סטנעשזדעּפ ןוא סעיצַאמ ךיא עכלעוו) ףעטרַא ןגעוו -רַאפ ,ףעטרַא

 ףיול יא טריפעגפיוא טָאה ףעטרַא ןעייג ,(ןגירק טנָאקעג טשינ בָאה -ָאנרַאפ ןוא תועט ןיימ ךיא טכיר

 ןקירָאי-10 ןזיב ץנעטסיזקע ןייז ןופ עיפַארגָאילביב רעד ןיא ןיירַא טשינ םוצ .ךעלגעמ רָאנ סָאװ ,ץלַא טרי
 .ייליבוי -ַאזינַאגרַא ןופ ןוא וצ ןפור ךק ַא טשינ ,ךיא בָאה ,רעבָא ןרעױדַאב

 ןטפאקאפאפנוהקהקגטעהפעקקיפיכע)

 ֹפ פפ 5 = ס מא = א :
 :ןס 2 עצנַאנ

 ץנעט קיזומ רעלַאמ רָאסישזער רָאטױא עסעיּפ ןופ ןעמָאנ
 יידיש

 1928:29 ןָאזעס

 ןָאסנרעב . ןייטשלע .אהָארַאטָאלָאז .מס לטסעמ בקעי ןַאמייטש שונייב רעיוט םייב
 גרעבנייוו .י

0 

 לגיס טידיא רעפייש .י ןעס וטאס עשַאב ָאשזד םע עקרָאיװעװ .א ןיװטָאב ילתפנ

 חמצ ןימינב ףָארַאטָאלַאז .ס רעדיינש ָאנעב סענָארַא ןטַארקַאטסיר
 םכילע-םולש טיול

1930'31 

 ןַאימָאדַא .7 ןָאסנָארַא .ב רעדיינש ָאנעב רענידָאג .ש ּפָאקרעּפוק םישזד

 .מ ןירָאּפיצ .מ רעדיינש ָאנעב עקרָאיװעוװ .א ןטנַאילירב

 אמיד .א ןירָאּפיצ .מ רעדיינש ָאנעב רענרעשט .פ ןענישַאמ ןופ שיור ןיא

562 

 ףָארַאטָאלָאז .ס רעדיינש ָאנעב ילאה שינעקירט

 אדייס ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש ָאנעב ווָארינשוק .א טרעקעל שריה

 ץיוװָאמַארבַא ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש ָאנעב לעינַאד .מ (סוילוי) געט ריפ

23 

 ָאריּפַאש .? ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש ָאנעב עקראיוועו .א טנערב ּפעטס רעד



 ראוד | ווו ווו ו וו טוט וװ ףע טרַא ראי ןעצ

 2==טיקקקקקקקקקקקטיייקע עק = העט 2: בי לעבט עמ עט. עו עא ץנעט קיוומ רעלַאמ רָאסישזער ליּפש ןּפ ןעמָאנ
 רָאטיױא 13 4

 -ָאמַארבַא .א ָאנאי ןעב רעדיינש ָאנעב רעקָאװ .שט דַארַאּפ רעט3 רעד
 ןימָאי-ןעב סרעטיּפ .פ

 ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש אנעב יקרָאנ .מ וועשטילוב רָאנעי
 גרעבנייפ -.?.שידיא
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 ןַאמליימ יליֵל ןימָאי-ןעב ףָארַאטָאלַאז .מ רעדיינש ָאנעב קינזער .? ןטורקער

 ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש ָאנעב יקרָאג .מ וװעיַאגיטסָאד
 נרעבנייפ .? שידיא

6 15 
 ןַאמליימ יליֵל ןימָאי-ןעכ ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש אנעב וועיל דניקסיו רעטינש יד

 ףָארַאטָאלַאז .מ רעדיינש ָאנעב ץינרא לעומעסלעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנאה
 ןופ טריזיטַאמַארד
 רעװַאּפ רעוװַאכ

 1'1936ד

 חמצ ןימינב ןעמָאי ןעב ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש ָאנעב םכילע-םולש 20000

 ףָארַאטָאלַאז .ס ווָאלוב ףסוי קיווייל .ה ןטייק

 סעיצַאמַאלקעד דוסַאמ ,ץנעט ,סרעטקַאנײא
 ןעלקַאטקעּפס ןוא

 ץנעט טיזומ רעלַאמ רָאסישזער רָאטױא ליפש ןופ ןעמָאנ

 1921ד728 ןָאזעס

 לגיס טידיא -עג טייהרפ יסאמ דרַאוװדע ףלואוו ףלָאדא טעלַאב ןוא ?יּפש ןסַאמ
 ןייארַאפ סגנַאז

 ןָאסנעב .ס רעפייש .י סַאפ .מ לטסעמ בקעי דלַאוװכוב .נ קיירטס
 רעטסנעפ .ב

 לגיס טידיא רעפייש .י ןָאסנָארַא .ב ?טסעמ בקעי ףלואוו ףלָאדא ץרַאװש ןוא לענג ,טיור

 סַאפ .מ לטסעמ בקעי דלַאװכוב .נ "סרעניַאמ,
 רעלטָאק .י

19 

 רעלטָאק .+ ל?לטסעמ בקע' טול רידַאנ השמ ןלעטָאה רעקוועלירתכ
 םכילע-םולש

 2 עא אט 5 לי עני - לי = לו טא טל = - טבע 38 = קטלא

 לטסעמ בקעי טיול רידַאנ השמ ַא ןופ ןטונימ עטצעל יד

 םכילע-םולש רענייז
 2 עי עי. = עמי עשו לע אי טראטטטאטאט א
 רעלטָאק .י ?טסעמ בקעי דלַאוװכוב .נ ןדָאזיּפע סנעזייר
 ר עי יי י-ה סט לא = משא עי 2 בן טשעט טעטש יט. טעם במ צא

 לטסעמ בקעי דלַאװכוב .נ,ייוודָארב טסיא ,טירטס יטסירק
 רעווקס ןָאינוי
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 ערע רע עט ר עט ווו 1111 111 1111 וע 1111 1111 1111 1111 111 1111 1111 111 1111 ףע טרַא רָאי .ןעצ גההווווווו

 ץנעט סיזומ רעלַאמ רָאסישזער רָאטיױא ליּפש ןפ ןעמָאנ
 יי ,::,545555 יע. === טי יי יה טיט י.י

1)08)0 
 לטסעמ בקעי רידַאנ השמ איבנה והילא רעיינ רעד

 לטסעמ בקעי ןָאסלעגרעב דוד ןשידיא-שיטעווָאס ַא ןיא
 טבירעג

 חמצ ןימינב רענייוו רזַאל -- טול ןיגלֶא .מ (ץנַאט) "רמועב ג"ל,
 ןָאסנָארַא .ב םכילע-םולש

 חמצ ןימינב רעלטָאק .י רעדיינש ָאנעב טיול רידַאנ השו טָאכיק ןימינב
 ןעלעדנעמ

 לניס טידיא ןַאימָאדַא .? שילעדנעמ םחנמ)ןשטנעמ-טּפול יד ןופ ץנַאט רעד

1930'31 
 רעדיינש ָאנעב םכילע-םולש ןגילַא סם

 יקסמָאדַאר .ס רידַאנ השמ ,טלעוו יד רעהַא גנַאלרעד
 ! יושזרוב

 רעדיינש ָאנעב ךלַאװכוב .נ1 רעטַאעט-טסנוק טיעדדוטיּפָא

 רעלטָאק .י רעדיינש ָאנעב רעטסנעפ .ב ןלַאפ רעטעג ןעוו

 לגיס טידיא רעפייש .י רעלטָאק .י רעדיינש ָאנעב טיול דלַאװכוב .נ וויזירּפ רעטיור רעד
 ןוויטָאמ-סקלָאפ

 ןָאסנרעב .ס ץנירּפ .א ץנַאט עמימַאטנַאּפ

 דוָאמ .ז רעדיינש ָאנעב טיול רעטסנעפ .ב עיצַאירּפָארּפסקע
 םכילע-םולש

19312 

 רעדיינש ָאנעב דלַאוװכוב .נ רָאטקַאדער עסָאנעג

 יקסמָאדַאר .ס ןײקא .מ ןרעטנימָאק

 ןייבשריה .א דיל-סקלָאפ עשרנענ יִאברעטָאװ

 ףָארַאטָאלַאז .מ רעדיינש ָאנעב ןָאסלעגרעב דוד רענערב יִלֵאוו רעגריב

 רעדיינש ָאנעב שיקרַאמ ץירּפ ןַאּפש רעקיצנייא ןייק

 ףָארַאטַאלַאז .מ רעדיינש ָאנעב ץנירּפ .א גירק םעד גירק

13 

 לגיס טידיא רעפייש .י ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש ָאנעב דלַאוװכוב .נ עשידיא סָאד טעװעטַאר
 רענטַאלּפ .א רעטַאעט

 דלַאװכוב .נ םידָאפ רעטיור רעד

 רעדיינש ָאנעב רענרעשט .פרעטעברַא ןשידיא ןופ סיִפֶא ןיא
 טעטיזרעווינוא

 ףָארַאטָאלָאז .מןַאמרעדיינש .מ ימלַאט .ל ןאשזדיבדָאריב

 ףָארַאטָאלַאז .מ ןיײטשדלָאג .מ רידַאנ השמ טירטס ןָאטגניוויר
 וװוָאקיזייא .ׁש

 רעדיינש ָאנעב רידַאנ השמ ןעייג ןּפורט

 ָאריּפַאש .ל ףָארַאטָאלאז .מ רעדיינש ָאנעב טול סענָארַא .ּפ תוסנרּפ-טפול
 םכילע-םולש

 א עי עי עי 2 וע. בי = כה שעמט א עו

 עט עב לי זש עק 250 שהצתה2) עטס טענטמאהעקאא מו 2 אה אנע ףָארַאטָאלָאז .ס רעדיינש ָאנעב דלַאוװכוב .נ טינ ט'ָאלמ
 רעדיינש ָאנעב ץנירּפ .א יקָאטנעק

 ָאריּפַאש .ל דומַאלַאמ רעדיינש ָאנעב סירפיש השמ ןדייר ןטַאקַאלּפ
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 ץנעט קיזומ רעלַאמ רָאסישזער רָאטױא ליפש ןופ ןעמָאנ

 ףָארַאטָאלַאז .מ רעדיינש ָאנעב ןעלא רָאברַאה יזיב זיא טאנ

 ףָארַאטָאלַאז .מ רעדיינש אנעב רעװַאּפ רעװַאכ - .. סרעּפַאכ יד
 סירָאמ טיול
 יקסוועשטניוו

 ןיײטשדלָאג .מ ץרוק ןרהא יקסוועשטניוו עדייז רעד
 ווָאקיזייא .ש

 ףָארַאטָאלָאז .מ רעדיינש אנעב רענרעשט .פ לַאדעמ ַא טגירק םולש
 רעװַאּפ רעװַאכ

 רעדיינש ָאנעב רידַאנ השמ עקירעמַא ןיא חישמ

 רעדיינש אנעב רידַאנ השמ דרע יד זדנוא ןוא למיה םעד ייז

 ףָארַאטָאלַאז .מ רעדיינש ָאנעב ןָאסלענרעב דוי ןָאפעלעט םייב

 רעדיינש ָאנעב םכילע-םולט בוט לזמ

 רעדיינש ָאנעב ץרוק ןרהא רעיוב יד ןופ ניז רעד

13 4 
 רעדיינש ָאנעב ןעּפַאש ., טנזיוט 20

 ןַאמסירב .ח קונייש .י סענזיב עקילייה

 ,במ ?טאיצלונל 7 םואצ רענישַאנַאנ .1 נרעבנייפ .? דנַאטשפיוא

 או רבא רעדיינש ָאנעב רעװַאּפ רעװַאכ סָאב רעקיצרַאהכייוו

 רעדיינש אנעב רעװַאּפ רעװַאב עלירָאג רעד

 ןעדַאפדלָאג .א רעדיינש אנעב  יקרָאג םיסקַאמ לניופ-םערוטש רעד
 רעפייש .י ןיִנְלֶא .מ : שידיא

 רעדיינש ָאנעב רעװַאּפ רעװַאכ סנזח םעד יסייּפ לטָאמ
 םכילע-םולש טיול

 רעדיינש ָאנעב םכילע-םולש אבה םלוע

5 
 וָאקיזיא .ש רעװַאּפ רעװַאב -ירעמַא ןוא רענַאזיטרַאּפ רעד

 3 טא א עה עק שא בע יב .= 22 הוא כב רבני הרב 14 טא ןַאמסירב .ח רענַאק
 ןַאמליימ יליל רידַאנ השמ רעצייה-?סעק רעד ןַאשזד

 ָאריּפַאש .ל ךוָאר .מ רעװַאּפ רעוַאכ ץינערג יד ןנעבננ רימ
 דלַאוװכוב .נ
 םכילע-םולש טיול

 רעדיינש ָאנעב רעווַאּפ רעווַאכ טלדיפעג טינ
 םכילע-םולש טיו?

139:'36 
 לטסעמ בקעי רעווַאּפ רעװַאכ ףַאלקש רעד

 לטסעמ בקעי  רעװַאּפ רעװַאכ גרַאב רנעדלָאנ רעד

 לטסעמ בקעי רידַאנ השמ טָאכיק ןימינב
 ןילעדנעמ טיול

 לטסעמ בקעי ווָארינשוק .א טמוק לייטרוא רעד

 = 3'1936ד
 ףָארַאטָאלַָאז .מ .חמצ ןימינב רעװַאּפ רעוַאכ לעניש

 לָאנָאג .נ טיול

 אריּפַאש .? ןעדַאפדלָאג .א ףָארַאטָאלַאז .מ ל?טסעמ בקעי סירפיש השמ לקַאטקעּפס-ןעדַאפדלָאג
 ךוָאר .מ רעדיינש ָאנעב ןעדַאפדלָאג טיול



 ןסירגאב ר"מ טשעט הוא ראי ןעבצ | רו ראוד

 ףעטרַא ןופ עיפַארגָאילביב - 4
 ,ל ,ןאמנעזייא

 ףארעשא

 .ר ,סמאדא

 .א ,ףארטסא

 .פ ,ןאמלעּפא

 ּפיליפ-סאטינא

 -= סרעטַאעט-טסנוק ערעזדנוא ןופ *סעיצַאטנעירָא, עיינ יד --- דלַאווכוב :נ

 1926 .,רעבָאטקָא .י .ג ,*רעמַאה;

 1927 ,16 .טקָא .ל .ג "טייהיירפ} -- ןעזעג ןוא טרעהעג -- שטיוועינַאמ דוד

 1928 ,27 .נַאי .י .נ ?טייהיירפ ,---ליּפש-ןסַאמ רעטשרע רעזנוא -- ןיטשּפע ךלמ

 -- ןדרַאג רעווקס ןתצסידעמ ןיא לקַאטקעּפס רעד -- דלַאווכוב :נ

 1928 ,25 .גַאי .י .ג "טייהיירפ, : .ב ,רענזייא
 ןשידיא ןגעװ עטַאבעד סױא טרעה םלוע רעסיורג -- םיינ רעטנוא = קייא

 1928 .20 .בעפ .י .1 "טייהיירפ , -- רעטַאעט = .ס ,םעשטרא
 1928 22 .בעפ .י .נ "טייהדיירפ, -- ןעזעג ןופ: טרעהעג -- שטיוועינַאמ ווד = א ,רעשא
 "טייהיירפ , רעד ןופ טירטסױרַא רעטשרע רעד -- די?ַאווכוב .נ + מ ,ףָאניסא
 1928 ,29 .בעפ .י .1 "טייהדיירפ, --- עידוטס רעשיטַאמַארד = ,שובא
 -- ןעװעג טשינ זיא סָאװ סנױזַא -- ןייטשפע ?טנכע + ןאמרעקא
 1928 ,21 ץרעמ .י .נ "טייהיירפ, 2 9 ,לעביסוא

 --ליּפש יװ רעמ ןוא -- ליּפש עלופטכַארּפ ַא -- דלַאװכוב .נ + ץיווָאנארא
 1928 ,4 .רּפַא .י .1 "טייהיירפ ,, = השמ ,ןיריא

 1928 ,6 .רּפַא .י .ג "טייהיירפ, - - !ערעזדנוא -- רידַאנ השמ + .ַא .ה ,םנעמוא
 1928 ,6 .רֹּפַא .י .נ "גָאט, -- רעטַאעט ןוא לַארָאמ -- ץנַאלג .א = .שוד ,ץיווָאקציא

 "לַאנרושז-גרָאמ, --- רעטַאעט םבורַא ןוא ןיא --- ינודקומ .א .רד + ראגנוא
 1928,13 .רּפַא סי8 = .שזד ,ףָאנורא
 טייהיירפ וצ קנַאד סוא טקירד ײטרַאּפ סרעקרָאװ -- רעלימ טרעב + 20 ,טרעפלא
 1928 ,7 יַאמ .י .1ג "טייהיירפ, -- עידוטס עשיטַאמַארד = .ר ,יקסווָאר טָאסא

 -- םכילע-םולש רעזדנוא ןופ טײצרָאי רעד - - דלַאװכוב 1 ? .י ,אּפעשא
 1928 ,9 יאמ .י .ג "טייהיירפ, 5 יה קסו
 -- טיײצרָאי םכילע-םולש רעטפלעוצ -- שטיועינַאמ דוד 28 עמ
 1928 ,5 ינוי 2 ן טײהירפ ווָאנארא
 1928 6 ינוי .י .נ "גָאט, - - טנװָא םכילע-םולש רנעטָארעג ַא -- ץנַאלג .;2 .םוו ,רעטרעבלא
 192817 .טקָא .י .נ "טייהיירפ, -- ןעזעג ןופצ טרעהעג -- שטיוועינַאמ דוד ען
 1928 ,17 .ווָאנ .י .1 "טייהיירפ ,, --- ןָא ןביוה רימ --- דלַאװכוב .נ .שזד ,רעקאשלא

 1928 ,17 .ווָאנ .י .נ "טייהיירפ , -- ףעטרַא ןופ ףור ַא --- ןָאסלקוי .ר .רמרמ .ק
 רעשיטַאמַארד טייהיירפ רעד ןופ טייקיטעט רפי 3 -- סוארטש .ש

 1928 ,23 .ווָאנ .י .ג "טייהיירפ , --- עידוטס
 1928 ,23 .וָאנ .י .נ "טייהדיירפא -- טירט עטשרע יד -- שטױװעינַאמ דוד
 ייטשסע14," ט/סנ46:5 10601/6 101 םתסססששסצ, א +. ן{סט 30, 8

= 
 ו

 ל ,רעשנטלא

 .ה ,ןאראב
 .א ,רעטיב
 .ס ,ץטיו וואלשוב

1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1 1111 1111 1111 1111 1 7 

 = : .וזרישוד - -- !ןעמוק רימ !ןעמוק רימ -- ןַאמרעדיינע סקַאמ י

 1928 ,8 .צעד .י .נ "טייהיירפ; .מ ,ןייטשור
 .םס ,ןייטשנארב
 -- ןָאסלעגרעב דוד רַאפ םינּפ-ת"לבק -- "םַארגָארּפ, פ .ווארב

 1928 8 .צעד .י .1 "טייהיירפ 8
 (ַא 5 .מןופ ויכרַא ןטַאוירפ ןיא ךיז טניפעג) .א ,ךארכאב ַאמדיר ד ירפ ןי א קא

 1928 0 .צעד .י .נ "טייהיירפ, -- רעדעפ ןוא טניט -- רידַאנ השמ רענרעב

 ייפסגוע טטסנע6:5, 2 אּסוז 1606, 1060. 12, 1928, א +} וו סו

 "טייהיירפ , -- עידוטס עשיטַאמַארד טייהיירפ יד -- לטסעמ בקעי עא .טה
 1928 ,12 .צעד 23 0

 .ס ,םול
 1928 ,14 .צעד .י .נ "טייהיירפ,--ןוחצנ רעסיורג רעזדנוא -- םיבלעדנַאמ .מ .א ר

 1928 ,14 .צעד . .נ "טייהיירפ/ -- ןעמַאזקע וצ טיירג -= ןָאסלקװ" .ר טו פ

 -- דנַאברַאפ רעטַאעט רעטעברַא םעד ןופ ןבעגעגסױרַא -- ?ףעטרַא, נב
 רידַאנ .מ ןוא רמרמ .ק ,דלַאווב .נ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא קט 5
 .י .נ ,1929-1928 ןָאזעס רעטשרע 4 רשע 8 =
 1928 16 .צעד 2 3 .טקלבפע - - לע האטעהשע עת 2

 1928 ,16 .צעד .י .נ ?טייהיירפ , --- עיצקַארעד ןופ) - ---  גנו'טי ר ג א ב ,, הר אראאללואוגאגטגעגטגעעוגעואערעערע אוו
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 1ווטווזט11ו 111 אוו 11 11 1111 רבו ף ע ט רַא ראי ןעבצ

 ףע ט א ןאפ עיפא טא 7

 ייטשסנצ618 1606 (0קסמפ
 ףפטמ ןא 3. 060. 1, 8

 .י .נ "טייהיירפ , -- סױא-גָאט ןייא-גָאט -- אכמא

 .י .נ ?טייהיירפ , -- סױא:גָאט ןייפצ-גָאט -- ק"ווָאנ

 1928 ,20 .צעד .י .נ ?טייֵהיירפ, -- "דניק עטיור עיינ , סָאד -- שטועינַאמ דוד

 1928 ,21 .צעד .י .1 "גפצט, -- רעטַאעט רעטעברַא -- ץנַאלג .זא

 ת. ם. תזשסנ, / ןסיט1פמ /ס16ע8/ 11060016 (21ט68 115 ץינזפז תעססוגס11סמ,''
 טסמוע לטסנצס, א. צ., 060. 20 8

 -- רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ רעזדנוא -- ןיגלָא מ

 1928 ,21 .צעד .י .ב "טייהיירפ2

 1928 ,21 .צעד .י .נ "לַאנרושזךגרפאמ, -- "רעיט םייב, -- ינודקומ .א .רד

 "טייהדיירפ, -- רעטַאעט-רעטעברַא ןופ ביוהנָא רעד -- דלַאוװכוב .נ

 ס011 1161,

 1928 ,19 .צעד

 1928 ,20 .צעד

 1928 27 .צעד 0 =
 רעטעברַא עיירפ, -- רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ -- יקצַאש בקעי .רד

 1928,28 .צעד נ "עמיטש
 רעטַאעט-רעטעברַא ןַא ןיא ןייג טפרַאד ריא סָאװרַאפ -- יליו םםילס

 1929 ,4 .נַאי .י .נ "טייהיירפ

 ץנערעפנָאק רעטַאעט רעטעברַא רעד רַאפ ןבַאגפיוא --- דלַאווכוב .1

 1929 ,11 .נַאי י .נ "טייהיירפ,
 1929 ,16 .נַאי .י .1 "טייהדיירפ ,, -- סױא-גָאט ןייא-גָאט -- ָאכמא
 -- קעװַא טרָאפ ףָארַאטָאלָאז .מ רבח -- ןַאמרעדיינש סקַאמ

 1929 24 .גַאי יי .נ "טייהיירפ,
 "רעיוט םייב , סנַאמניטש ןיא ןטנעמָאמ- טלפשווער -- ןָאסלקוי .ר

 1929 ,22 .בעפ .י .נ "טייהיירפ,

 רדס רעטיור רעשילַארטַאעט רעשירַאטעלָארּפ -- ?טרעצנָאק;

 1929 ,23 .רֹּפַא .י .ג "טייהיירפ,
 -- םטיר ןוא גנַאלק ןיא םכי"לע-םולש -- שטיוועינַאמ דוד

 1929 ,25 ,יַאמ .י .ג "טייהיירפ,
 טײצרָאי סמכילע-םולש טרעייפ ףעטרַא רעד סָאװרפ -- ןָאסלקש .ר

 1929 ,26 יַאמ נ "טייהיירפ
 1929 ,25 יַאמ .י .ג "טייהיירפ, -- םיכלע-םולש -- ןיגלָא .מ

 םכילע-םולש ןופ עמעט ַא ףיוא טעלַאב-עמימצטנַאּפ -- רמועב גל,

 1929 ,25 יַאמ .י .נ ?טייהיירפ,
 וצ גנורעייפ עזעידנַארג ךרוד טריפ ףעטרַא -- ?טכירַאב,

 1929 27 יַאמ .י .ג "טייהיירפ , -- טײצרָאי ןט12 סמכילע-םולש

 1929 ,28 יַאמ יי .ג "טייהיירפ , - - סױא-גָאט ןײא-גָאט -- 5 9
 -- רעטַאעט רעטעברַא רעזדנוא ןופ ליּפש-ץנַאט ענייש ַא --- דלַאווכוב .נ

 1929 ,31 יַאמ .י .1 "טילהיירפ}
 -- רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ ןוא טסנוק-ןרָאיטקַא עשידיא -- שטידוי 9

 1929 ,19 .ּפעס .י .1 "טייהיירפ,
 רעטַאעט רעטעברַא רעזדנוא ןופ ןטכיזסיוא יד --- דלַאווכוב .נ

 י .נ "טייהיירפ
 . .נ ,טייהירפע -  "ץוטנבצב ילתרפנע  ןיטא ח
 -- רעטַאעט רעטעברַא ןַא ןפרַאד רימ -- דלַאװכוב .נ

 .י .1 "טייהיירפ,
 .י .ג "טייהיירפ, -- ""לעירתצטידע, -- "טייהדיירפג

 1929 ,11 .טקָא
 1929 ,25 .ווָאנ

 1929 ,29 .ווָאנ
 1929 ,30 .וװָאנ

 1929 1 .צעד .י .ג "טייהיירפ , --- סױא-גָאט ןייא-גָאט -- ַאכמא
 עשירַאטעלָארּפ עטכע ןַא ?ןיװטָאב ילתפנ, -- דלַאװכוב נ

 1929 ,3 .צעד י .נ "טייהיירפ , --- קיטש-רעטַאעט
 1929 ,10 .צעד .י .נ טייהיירפ --- ףעטרַא ןופ גנונעפערעד רעד וצ -- ינלעצ ַאגלַָא !

 ןסירגַאב ריח =יוווו ווו טרררו

 .סרמ ,רעב

 רענטריוב
 לענעטראב

 ,ןייטשנרעב

 .ל ,יקסדָארב

 .ל ,ןייטשרוב
 רעדניב

 .י ,ןאמרעב

 רעגרעב

 םעפ ,ןיטיעב

 .ה ,ןאטלאב

 .ס ,ןיקמולב

 דרענדראב

 2 ,קינטראב

 ב ,קינטראב

 ש ,רעקעב

 .ל ,ילאיב

 .ל ,ןאטיירב
 . .םיובנהוב

 .ל ,םוקב

 .א ,םיובנריב
 רעסקאב
 אינאמלעב
 = תהעקחניב
 .ט ,רענרעב
 2 גהעב
 .א ,ןאראב

 ,ןייטשנרעב ר
 .ס ,ץאהמוַאב
 עדוארב

 ,יקסנישארב
 .מ ,ןילייב

 ,ץעווטק ּ?רעּב

 :ת ,קריוב

 ב ,ףעילַארעב
 :ע/ ,ןיװאָאב
 נ טעילעב

, 5 

 .ל .א ,ןאמפארב
 .מ ,ןיײטשנערַאב
 .שזד ,רעדיינשקירב

 .ר .פופרַאב
 קאטפארוב
 .ט ,ןיקאראב
 ,טראהנריוב
 .ה ,ןאמרעב
 .א ,רעדנעב
 .א ,ףירב
 ,ןייטשנריוב
 .ד ,קנאב
 ,ןיײטשנערַאב

 .מ

2 
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 וה ,רעבלתב

 4 ש ש 2 1+ ש די 2 - וש

 != וז

 -ז 1? 6 -| =; ++ + +-

 42 א: 2 4

 4 ה ַו צ -+ ב+

 .ד ,דנעהדלא

 .ג ,ןידלא

 .י ,בילטָאנ

 .א ,ןאמרעטונ

 .ה ,ןאמקילג

 .ר ,ןײטשדלָאג

 .א ,גרעבכנירג

 רעלסנעג

 .ם ,ץטירג

 ןאטלארג

 .א ,רעזעלנ

 צי ף"א/ ףיא בי"ע יע 4:6 ביע יע בא

 .א ,ןאמלי מ"/ 474 ןמ-א ף"א ביק

 יקסלעבארג

 לאירזע ןוא ץיסַאכ
 .ס ,גנירעמינ

 ר ,הלאווניהב

 .ס ,דלָאג

 .ק ,רעטכירע
 .ה ,ןאמוארג
 .ג .ה ,ןאמדלָאג

 רעטעבטָאג

 .ה ,ןײטשדלָאג
 לודלו *
 רעזעלג

 סנאמדלַאג

 ןיוודוג

 .ר ,ןאמסָארג

 8 תהעקענ

 ף עטר ַא רו ֲא ב 1 ע צ ןוועעע{{1111 1111 1111 11111111111111111111111 1111 11111111 3111 13111111111111111111111111 1111 1111 בעט 11 1111 עט 1111 1 1 =

 יראו אורח ווו 1 111 ווו

 העט הא ןוֿפ טיפַארגָאילביב

 .י .נ "טייהיירפ, -- ףמַאק ןוא ןבעל ןופ -- םיובסונ לואס

 רעטעברַא יד ןופ ךערּפשעג רעד "ןיווטָאב ילתפנ, -- דוי שיר

 1929 ,12 .צעד

 1929 ,28 .צעד יי .ב "טייהיירפ, -- רעּפעש יד ןיא

 "ןיוװטָאב ילתפנ, ןגעוו רעטרעװ עכעלטע -- ןיקטַאלז .ה .רד
 1920 ,2 .נַאי .י .ב "טייהיירפ,

 שי 1 ןסנסמגס, 1401: םטושנמ 15 ס 5וסעצ 01 {סטמס/ ס0סזמזמטתמ181 8
 ןסזסןפ;ג,  !סמוץ ששסנאס; א +., ןסמ 60, 0

 -- עסעיּפ עשירַאטעלָארּפ עתמא ןַא -- ?ןיװטָאב ילתפנ, -- קילַאיב .י
 1930 ,11 .נַאי . .נ "טייזדדיירפ

 -טּפױה רעטַאעט רעטעברַא רעקידנעטש ַא -- ןָאסלקוי .ר ,רמרמ .ק

 1930 ,18 .נַאי .2 .ב .טִייהיַרפ) -- ץנערעפנָאקףעטרא יב עגַארפ

 רעטַאעט-רעטעברַא ןטנענַאמרעּפ ַא ןבָאה ןפרַאד דימ --- דלַאוװכוב :נ
 1920 ,31 .נַאי י .נ "טייהיירפ

 -- (ןטַארקָאטסיר) לַאטקעּפס רענעטנַאילירב ַא -- דלַאווכוב .נ
 1930,14 .בעפ ,י .נ "טייהיירפ,

 1920 ,21 .בעפ .י .נ "טייהיירפ, -- ךיוה רעיינ ַא ףיוא ףעטרַא רעד -- ןיגלַא .מ

 "ןטַארקָאטסיר, יד טימ טוט ףעטרַא רעד ספאו -- רידאנ השמ
 1930 ,8 ץרעמ "טייהיירפ,

 רעטַאעט ןשיטעווָאס ןגעוו טלייצרעד ןַאמייה סָאװ --- ןַאמייה סיזצול

 1930 ,11 .רֹּפַא .י .נ "טייהיירפ, -- ףעטרַא ןגעוו טדער ןוא

 רענעגנולעג ַא ןיא "ןטַארקףתגטסיר, סמכילע-םולש -- .סיד מ

 1920 ,13 .רֹּפַא .י .1 "טייהיירפ , --- גנוריפפיופצ

 -- "טייהיירפ-ןגרָאמ,, ַא ןבָאה רימ לייוו -- ףעטרַא --- ןָאסלקוי .ר

 1930 ,14 .רֹּפַא 2 1 .טגהלרפע

 -- רעלליּפש יד ןוא ףעטרַא ןגעוו רעטרעװ עכעלטע -- שיפ בקעי

 1920,29 .רּפַא 20 3 .טייהדיירפ;

 טסנוק רעשירַאטעלָארּפ ןופ ץלָאטש ַא -- ףעטרַא -- שטיוועינַאמ דוד

 1930 ,16 ינוי .י .1 "טייהיירפ,

 1920 ,2 .גיוא .י .ב "טייהיירפ,, -- ףעטרַא רעזדנוא --- ןיקרָאוװד ראמ

 1920 ,17 .גיוא .י .נ "טייהיירפ, -- סרעטַאעט עשידיא יד ןוא רימ --- דלַאווכוב .נ

 ןופ ףור ַא -- !רעטַאעט-רעטעברַא םעד טיוב -- ןָאסלקוי .ר ,רמרמ .ק

 1920 ,17 .גיוא י .ג "טייהדיירפ, -- ףעטרַא

 "טייהיירפ , --- ןגרָאמירפ ףעטרַא רעטשרע רעד -- שטיוועינַאמ דוד

 1920 ,10 .ּפעס 0

 -- ץיציזָאּפ טלוקטעלָארּפ עיינ רעזדנוא -- ףעטרַא -- ןָאסלקוי .ר

 1920 ,19 .ּפעס .י .ב "טייהיירפע
 רעטַאעט ףעטרַא ןיפצ "ּפָאקרעּפוק םםישזד, -- דלַאװכוב :נ

  .ג "טלהיירפע

 -- רעטַאעט:ףעטרַא ןיא *ּפָאקרעּפוק םישזד, -- דלַאווכוב .נ

 .י ,ב ?טייהיירפ,

 -- רעטַאעט:ףעטרַא ןיא *ּפָאקרעּפוק םישזד, -- ןיגלָא .מ

 1920 ,24 .טקָא .י .1 "טייהיירפ ,

 ןופ גנוריפפיופצ רעד ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא -- טיוועל סירָאמ .רד

 1930 27 .טקָא יי .נ "טייהיירפ , --- *ּפָאקרעּפוק םישזד,
 -- ףעטרפא םעד עגונב ה"ללווע ןַא --- ןַאמדירפ לאלצב

 ? .ב "טייהיירפע

 -- רימ טלעפעג "ּפָאקרעּפוק םישזד, -- ףָארַאס ןועמש
 .י .נ "טייהיירפ,

 1930 ,13 .טקָא

 1930 ,14 .טקָא

 1920 29 .טקָא

 1930 ,29 .טקָא

| 
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 הוט ט טא ןאפ שיסט א טא בי =

 -- רעטייוו ןוא *ּפָאקרעּפוק םםישזד" -- דללַאװכוב .1

 1930 .צעד- .וָאנ י .נ קנופ רעד

 1930 ,11.װָאנ .י .נ טייהיירפ-ןגרָאמ -- ךעלעווירב ףעטרַא -- ןַאמפיוק יכדרמ

 עידעמָאק עשיטעווָאס ענעטָארעג ַא ,?ןטנַאילירב , -- דלַאװכוב נ

 1930 ,26 .ווָאנ (*י .נ .פ.מ --רעטַאעט-ףעטרַא ןיא
 טנכייצעגסיוא ,עידעמָאק עלופכטַארּפ ַא ,"ןטנַאילירב, -- ןיגילָא מ

 1930 ,28 .ווָאנ .ל .ג :פיפט - טקיפשעג

 1930 ,30 .ווָאנ .י .נ .פ.מ -- סקיב ןוא ןעּפ -- רידַאנ השמ

 1920 .5.צעד .י .נ .פ.מ -- טפור רעטַאעט-רעטעברַא רעזדנוא -- רעזאמ .ב

 1930 .צעד -- רעטַאעט ףעטרַא ןיא דיירפ עשירַאטעלָארּפ -- ףײר י

 1930 .צעד -- ףעטַארַא ןגעק הלווע ןַא -- רעקעב .ס

 ןציטש וצ רעטעברַא ןדעי ןופ טכילפ יד זיא סע -- קַאינּפיל לַאס

 1930,30 .צעד .י .נ .פ.מ -- רעטצא:עט-ףעטרַא םעד

 (דנַאברַאפ רעטַאעט רעטעברַא) ףעטרַא רעד -- ןָאסלקוי ר ,רמרמ .ק

 1921 ,22 .נַאי .י .ג .פ.מ -- רָאי 5 טציפצ טרעוו

 -- ןדרָא רעטעברַא לןַאנַאיצַאנרעטניא ןופ עוװטוקעזקע עיכלַאנַאיצַאנ

 1931 ,1 .בעפ .י .נ .פ.מ --- ץנערעפנָאק-ףעטרַא רעד וצ ןטַאגעלעד טקיש

 1931 ,2.בעפ .י .נ .פ.מ --- (לקיטרַא-עיסוקסיד) ףעטרַא רעד -- ?עריב .ש

 1913 11 .בעפ יי .נ .פ.מ -- ףעטרגש רָאי ףניפ -- ןַאסלקי .ך
 1931 ,12 .בעפ .י .ג .פ.מ --- ייליבוי ףעטרַא םוצ -- ןיגלַא מ
 ייליבוי ןקירָאי-פ םוצ ןעּפטעללָארּפ ןופ סורג -- "ןעּפטעלקצרּפ,

 1931 ,13 .בעפ .י .1 .פ.ימ --- ףעטרַא ןופ
 1921 ,14 .בעפ י .1 .פימ -- "לעירָאטידע, -- ?טיה"רפ טראמ
 ןופ ייליבוי ןקירפאיפניפ שבוצ) רעטַאעט רעזדנוא -- ץרוק ןרהא

 1931 ,14 .בעפ . .1 ,9:28 . (ףעטרא
 ץנערעפנָאק-ףעטרַא ןוא גָאט-רעטַאעט רענָאיצַאנרעטניא --- דלַאוװכוב .נ

 1931 ,14 .בעפ .י .1 .פימ
 ייליבוי-ףעטרַא םייב רעטעברַא 2000 רעכעה -- טכירַאב,

 1931 ,15 .בעפ 2 ה ?פומ
 -- סַאלק-רעטעברַא ןופ אנוש ַא זיא רעטַאעט רעשיטַאבעלַאב --- רמרמןמלק

 1921 ,15 .בעפ 0 2 םימ
 1931 ,23 .בעפ .ל .ג .פ.מ -- געוװ ןטרידיוװעה ַא ףיא -- סמַארבַײא סאיליוו

 1931 ,11 ץרעמ .י .נ .פ.מ---עיפלעדַאליפ ןיא טנייה טמוק ףעטרַא רעד--דרענגַאוו .נ

 -= (ליּפש רעדניק) רעטַאעט ףעטפז ןיא ןרָאפ רימ -- ער?של .א

 1931 ,26 ,ץרעמ 2 3 ;פימ
 -= ןבעל שירַאטעלָארּפ רעזדנוא ןופ עסעיּפ ַא -- סמַארבייזצ .וו

 1931 ,27 ץרעמ 2 ב פימ

 -- ?ןענישַאמ ןופ שיור ןיא , עסעיפ רעד ןגעוו -- טסוַאפ יער
 1921 ,28 ץרעמ 2 0 .פימ

 1931 ,28 ץרעמ .י .נ .פ.מ---! ףיוא טרַאװ רעדילגטימ בולק ףעטרַא -- בולק ףעטרַא

 1931 ,3 .רֹּפַא .י .נ .פ.מ --- ?ןענישַאמ ןופ שיור ןיא , -- דלַאװכוב 1
 1931 ,8 .רֹּפַא .י .נ .פ.מ --- "ןענישַאמ ןופ שיור ןיא, -- ד-?ַאוװכוב .1
 1931 9 .רּפַא .י .ג .פ.מ --- ןפָארטעג טשינ טָאה קַאה יד -- ןייטשּפע ךלמ

 טימ ןתאט וצ טַאהדעג טשינ טָאה ד"לַאװכוב רבח -- דל;שווכוב .1 !

 1931,10 .רֹּפַא .י .1 .פ.מ -- *רעיוט םייב , סנַאמנייטש

 .קהאי ןט ;טי הי הפהשתאמ; .טנפאצאפ - + פ 3 6

 (טגלָאפ גנוצעזרַאּפ)
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 ץראוש ס ראמ

 ןס רָאטקעריד
 רעטאעט טסנוק ןשידיא

 םעד טסירגַאב

 ףע טרא

 יױש יד טשניװ ןוא ײליבװ ןקירָאי ןעצ ןייז וצ
 ךס א גנוטלַאװרַאפ ןוא ןרָאסישזער ,רעליפש
 טעברא רערעטייוו רעד ןיא גלָאפרעד ןוא קילג
 .רעטאעט ןשידיא ןרעסעב םעד רַאפ

 סלא רעטאעט ףעטרא םעד ןסירגַאב רימ

 -טטנוק טטטקיטכ"װ ערעמוא ןוט םענײא

 .סעיצוטיטסניא רוטלוק ןוא

 ןַאדשזַאק ןתנ ןוא ַארָא

 /ןהק רק רק רק



 ףהט טרא ןופ עיפאהג איל הי

 1921,22יֵאמ .י .נ .פ.מ -- ןקעסוועי יד ןוא םכילע-םולש -- ןַאמרעדיינש סקַאמ

 1921 ,29 יַאמ י .1 .פ.ימ --- טנװָא םכילע-םולש םייב -- דלַאווכוב .נ

 - -- (ןויטקעּפסרעּפ ןוא עטכישעג) ףעטרַא רָאי ףניפ -- דלַאװכוב נ

 1921 ,טסוגיוא י .ב רעמַאה רעד

 --- (ןויטקעּפסרעּפ ןוא עטכישעג) ףעטרַא רָאי ףניפ --- דלַאווכוב נ

 1921 ילוי .י .נ רעמַאה רעד

 -- ןָאזעס םעיינ םכעד וצ ךיז טיירג ףעטרַא רעד -= ןָאסלקוי .ר

 1921 ,3 .גיוא 2 3 .פימ

 -- !רעטַאעט-רעטעברַא םעד טיוב -- ןָאסלקוי .ר ,רמרמ .ק

 1921,7 .גיוא .י .1 .פימ

 ןותצ ףעטרַא ןשיוצ ןעגנוטכילפרַאפ עקיטייזנגעק -- ןעזָאר לשרעה

 1921 8 .גיױא .י .ג .פ.מ -- סעיצַאזינַאגרנ:-רעטעברַא

 --סַאמ:רעטעברַא יד ןותנ ףעטרַא רעד -- סמַארבייא סַאיליװ

 1931 ,15 .גיוא 0 ה ;פימ

 י .נ רעמַאה רעד -- ףעטרַא רָאי ףניפ -- דלַאווכוב .נ

 ןרעכיז ַא טימ רעטַאעט-רעטעבראצ ןַא ףעטרַא -- דלַאווכוב .נ

 1931,11 .טקָא .י .ג .פ.מ --- ןדָאב ןכעלטפַאשלעזעג

 רעקידנגנירד -- ףעטרַא םעד רַאפ ץנערעפנָאק-גנוטַארַאב יסנעשזדריומע

 1921 ,16 .טקָא .י .ג .פ.מ --- ףעטרַא ןופ ףור

 עטנעָאנ ןנָצ ךיז ןרעק ןדרָא רעד ןוא ףעטרַא רעד -- דלַאווכוב :נ

 1931 רעבמעווָאנ . .ג קנופ רעד -- םיבורק

 -- ןָאזעס ןופ עסעיּפ-ףעטרַא עטשרע יד ,"שינעקירט, -- דכ?ַאװכוב .נ

 .ווָאנ .י .ן.פ.מ

 ָאסנעקרַא ןיא רעמרַאפ ןשיוװצ רעגנוהד רעד -- קיווָאנ פ

 1921 ,13 .וָאנ .י .ג .פ.מ -- ףעטרַא ןופ ענעצס רעד ףיוא

 ןפָארטעגרעביא ןיילַא ךיז ןבתאה סעקינפעטרתש יד -- ףָארעיײא םוחנ

 1931 18 .ווָאנ .י .ג .פ.ימ (ףמַאק ןוא ןבע"ל ןופ) --

 (ףמַאק ןותנ ןבעל ןופ) -- ףעטרַא ןיא "שינעקירט, -- ראגסייוו יכדרמ

 1931 ,18 .ווָאנ 0 3 ;םִיּמ

 -- ?שינעקירט /, ןופ גנוריפפיוא רעד ןיפצ ףעטרַא רעד -- ארייב .ל

 1931,22 .ווָאנ יי .1 .פימ (ףמַאק ןוא ןבעל ןופ)

 -- "ןרעטנימָאק , סניגלָא רבח ןופ עיציטעּפער ַא יב -- ןַאמרעדיינש סקַאמ

 1931 ,26 .ווָאנ .י .ג .פ.מ (ףמַאק ןוא ןבעל ןופ)
 ת. 8.ת10601, ט0סנ4615 2ז+, ןאסיז 1/103868, א. ,.  0606נממסתע, 1

 ןגעוו ףעטרַא ןופ ליּפש עטשרע יד זיא "שינעקירט, -- רעלדַא

 1931 4 .צע ל

 1932 .נַאי .י .נ קנופ רעד -- רעטַאעט ףעטרצצ ןיא "שינעקירט;, -- דלַאווכוב .נ

 -- ןטַארקתנטסיר ןופ גנוריפפיוא עטיײנַאב יד -- דלַאווכוב :נ

 1931 רעבמעטּפעס

1931 8 

 1932 8 .נַאי 2 בו ,םג
 1932 ,22 .נַאי .י .1 .פ.מ --- ןעגנורעייפ טרקעל שרעה יד -- רמרמ ןמלק
 12 ךוב-רָאי רָאקיא -- ףעטרַא -- ךוב-רָאי רָאקִיא
 עמַארד ערענָאיצולָאװער עטוג ַא "טרעקעל שריה, -- ןיגלַא מ

 1932 29 .נַאי .י .ג .פ.מ --- ףעטרַא ןופ טליּפשעג טנכייצעגסיות-צ
 1932 ,21 .נַאי .י .ג .פימ --- סױא-גָאט ןייא-גפאט -- ָאכמתש
 -- ףעטרַא עּפורג רעד ןופ טלשיּפשעג "טרעקעל שריה, -- סיצנַאד מ

 1922 ,5 .בעפ י .נ "גָאט,

 -- ףעטרַא ןופ גנוכיירגרעד עסיורג ַא -- "טרעקע*ל שריה,---לגיט .ג
 1922 ,6 .בעפ י .1 .פ.מ (ףמַאק ןוא ןבעל ןופ)

 ןסירגַאב רימ

 =! זו 2 צ

 וו
(2 1 2 1 

, 

 יש

1 

 .מ ,גרעבכָאה

 :ה ,ש

 גע
 ןטראגנעפאה
 9 ,יראראה
 .ד ,ןרעּפלאה
 י שלמה
 ר ,רעלעה

 עבוה

 סנאטראה

  ץרעה

 עגרובכמאה

 .ב ,סעקסּפה

 ץיווַארָא

 ןיווָארַא
 .מ ,ןאמּפָאה

 .א ,ןאמפַאז

 ,רעגרובמע;

 .ב ,ןאמייה

 2 : אמייה

 0 רעפאה

 א ,וואה

 .= 01 1 וה

 פ ,רעקצמוה
: 

 ,:= .ב

 .ל ,ןאמ

 א ,ןאמלעדנ
, : 

 כדוה)

 .א

 .א .מ ,ץעפיעה
 .ה ,ץיווָארַאה ,ץ וי

 .ֹוו י

 זאאג * דיי
 .פ ,טאננ

 68 * אמטלג ארי
 .= ,ןהו=

 ז* יייזרואזייוו
 2= ,{ -==- יו

 י
 .ם  ,גרעבנייוו
 +מרעסאוו

 ןאמ וו, -פ

 1111 ר 11 1 1 3 ר ר ר

 זי ן{ב =

 עשו

 רוט רוט טור

 ?ווורר דור

 ציוו



 1 1111 1111 1111 1111 11 1 1111 11 1111 111 111 1111 11 1118 11 1111 111 11 1111 111 1818 1111 111 18 1 1 11 1 11 8111 11 1111 1111 1818 11 1111 1188 יי

142 

 ןסירגַאב רימ

 .א ,יקםנעליוו

 .מ ,רענגאוו

 .שמ ,גרעבנייוו

 .ס ,קינייװ

 .ל ,סייוו

 סחנּפ ,אראד
 לסנעליוו .י ןוא

 .מ ,רעוואניוו

 לטרעוו

 .א ,ןאמסייוו

 .נ ,ןאמסייוו

 .נ ,רעסַאוװ

 .פ ,גרעבנייוו

 .ל ,ןאמייוו

 רעדירב רענסיוו

 סיאול ,סייוו

 .ב ,טנאראוו

 .מ ,יקסוואשראוו
 '-הזירפזיוז
 .ר ,יקסנירפעוו

 3 ,םמרעכוו
 = הב

 :ה/ .בםימטמנ-יוו

 אוויה ,ןיאוו

 .ה .פ ;ןופוו

 ד ,אשראוו
 .ר ,רעלסקעו יולח םדנוי

 .י ,ץנאראוו

 דנוראוו

 .ס ,רענייוו

 .ק ,רעגנירייוו

 .מ ,נרעבנייוו

 נרעכסייוו

 .א ,בארייוו

 .ל ,וואּפל ל ,וואפלאוו

 .א ,ןילאוו

 שזד ,גרעכנייוו

 ןאמצלאז

 .ה ,ןאמרעגעז
 5 קיווז

 .ס ,ץרעז
 א .וואקוז
 .פ ,ווָּתקו

 1111 וו 1111 1 1 11 1

 181 11 1111 1111 1111 1111 ףע טר ַא ר ָא יי } ע -צ ההוא

 ףיט סה א ןעפ טיפארגַאילביב

 -= ףעטרַא ןופ וטפיוא רעטסערג "טרעקעל שריה -- דלַאווכוב .נ

 1932 ,6 .בעפ ,, .ג .פמ

 -- ףעטרַא ןופ וטפיופצ רעטסערג רעד "טרעקעל שריה, --- דלַאווכוב .נ

 1932 ,10 .בעפ 0 הב .םִימ

 == "טרעקעל שריה ןיא רעליּפש-ףעטרַא יח -  הקאופופ נו

 1932 ,12 .בעפ 1 .פימ

 -= רעטַאעט טירטס שטרַא ןיא גָאטשרענָאד ןדנעמוק ףעטרַא -- ץישפיל .ם

 1932 ,12 .בעפ עיפלעדַאליפ טלעוו עשידיא
 קי רענָאיצולָאװער רעשידיא רעד --- "טרעקעל שריה; -- רענשעוואלס מ

 1932 ,17 .בעפ עיפלעדַאליפ ,"טלעוו עשידיא}
 ליפוזַא סױרַא טרעקע"ל שריה , טפור סָאװרפצפ --- ארייב .ש

 .י .1 .פ.ימ (ףמַאק ןוא ןבעל ןופ) --- גנורעטסיײגַאב
 ןרענָאיצולָאװער ַא רַאפ טנעמונתצמ רעקיסַאּפ ַא -- דלַאווכוב .נ

 1932 ,ץרעמ-.בעפ . .ב קנופ רעד -- רעריטרַאה
 טמס16 סתמזע, םנזפמ 16604611, ןסשנּפמ 0010, ?םנוס , א/סזסמ8 2

 ףעטרַא ןיא "טרקעל שריה/, סווָארינשוק -- סמַארבייזצ םַאיליו

 1932 1 ץרעמ 2 2 .פמ

 1932 ,11 ץרעמ .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא ןרַאפ סקואוו ןופ ןעמעלבָארּפ = שאוופופ 1

 1932 ,18 ץרעמ .י .ג ,פ.מ --- סיא-גָאט ןייתצ-גָאט -- ַאכמא

 1932 ,20 ץרעמ 2 בם: - לעירהאטידע = ,טייהייהפקשואמ

 1932 ,30 ץרעמ 22 .ב .5:מ3 -- םידָאפ רעטױר רעד -  סיהפיש השמ

 זנוא רַאפ ףעטרַא ןופ "טרעקעל שריהד, זיא סָאװ --- לָאקָאס עשטייכ

 1932 ,30 .בעפ

 1932 ,2 .רּפַא .י .נ .פ.מ -- רעטעברפצ
 1922 ,4 .רּפַא .י .נ .פ.מ---"טייהיירפ , רעד ןופ קיטילָאּפ-רעטַאעט יד---דלַאווכוב .נ
 1932 ,4 .רּפַא .י .נ .פ.מ --- ןעּפטעלָארּפ ןוא ףעטרַא --- ןַאסלקוי .ר

 ןופ ייליבוי םייב "םידָאפ רעטיור רעד, -- דלַאווכוב .
 1932 ,5 .רֹּפַא .י .ג .פ.מ --- "טייהיירפ-ןגרפאמ,

 ןיא עדַאיטרָאּפס-רעטַאעט עשירַאטעלָארּפ יד --- דלַאוכוב .
 1932 ,10 .רּפַא 0 1 פי -  קראו ונ

 רערענָאיצו"לָאװער רעד ןיא ףעטרא ןופ לגאר רעד

 ןעמונעגנָא זיא סָאװ עיצו"לָאזער) גנוגעווַאב-רעטעברַא

 םעד ,ץנערעפנָאק רעכעלרעי רעד רעד ןופ ןרָאװעג

 1932 ,11 .רּפַא .י .1 .פ.מ -- (לירּפַא ןט0

 רַאפ ןייּפמַאק טנייה טנפע ףעטרַא -- גנוטלַאורַאפ ףעטרַא

 1932 ,13 ינוי .י .נ .פ.מ -- ןטנענָאבַא 0

 2. 8. 2140011/ םנסחמסז אסוז 210565, ואז 3 , ןטממם 2

 1922 ,24 ינוי .י .נ .פ.מ -- רערעזדנוא ןוא רעטַאעט רעייז -- דלַאווכוב :נ

 טיײקכעלטרפאוטנַארַאפ יד ןגָארט ףרַאד רעוו --- ןָאסלקוי .ר

 1932 ,8 .גיוא ; .1 .8:8 -  ףעטכא ןקנבכ

 עשידיא סָאד ןעיובוצפיותצ טייצ עטסכעה יד -- רעטסנעפ .ב

 1932 ,19 .ּפעפ .י .ג .פ.מ -- רעטַאעט-רעטעברַא

 -- ףעטרַא ןרַאפ ןָאט טציא ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא יד סָאװ --- קינלעס .מ

 1932 ,27 .ּפעס .י .ג .פ.מ (ףמַאק ןוא ןבעל ןופ)

 ןעגנַאפנָא טעו ףעטרַא רעד רעכלעוו טימ עסעיּפ יד --- ןָאסלקוי .ר

 1932 27 .ּפעס .י .ג .פ.מ --- ןָאזעס םבעד
 -- ףעטרַא םעד םורַא בולק-רעטעברַא ןַא --- ףאראס ןועמש

 1932 ,20 .טקוא 2 3 ףימ
 עמַארד ערענָאיצולָאװער ַא -- "געט ריפ, -- ןײטשדלָאג .י

 1932 ,26 .טקָא ק  סומ



 1111 1111 1111 1111 1111 1 1111 1111 1111 1111 1114 18118 111 111 1111 פר ה עטר ַא ר ֲא : 1 ע צ

 ףע טאַא ןעפ טיפ א הע לי =

 ַא טימ ןגרָאמ ךיז טנפע ףעטרַא רעד -- ןַאמרעדיינש סקַאמ
 ,ווָאנ .י.נ .פ.ימ --- עסעיּפ רעיינ ַא טימ

 1932 ,5 .ווָאנ . .נ .פ.מ -- ?לעירָאטידע, -- טײהיײרפרעהזצמ

 1932 ,11 .ווָאנ .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא ןיא "געט ריפ , -- רעטסנעפ .ב

 1932 ,20 .ווָאנ .י .נ .פ.מ --- ליּפש-ףעטרַא עיינ יד -- "געט ריפ, -- ןיגלַא מ
 8. 1, 'ןסשנּפמ 110ץ/615 (3176 פטקסתס 210,

 ךנזמספ, א + , אסט 21, 2

 ןיא "געט ריפ , יד רַאפ טרעטסיײגַאב זיא --- שטיוועלעדוי .יא
 יי .ג .פ.מ (ףמַאק ןוא ןבעל ןופ) -- ףעטרַא

 עמַארד רעד ןופ טרעטסײגַאב טרעוו ריּפצ --- סמַארּבייא םַאיליוו
 2 3 ;פמ - .העט) ריק

 .י .נ .פ.מ --- רעטַאעט ףעטרַא ןא "געט ריפ, יד -- שיפ בקעי

 -- גנוכיירגרעד עשירעלטסניק ַא "געט ריפ, -- ןײטשּפע ך-למ

1032 4 

 1932 ,24 .ווָאנ

 1932 25 .ווָאנ

 1932 ,25 .ווָאנ

 1932 ,1 .צעד . .ג .פ.מ

 -= גנוכיירגרעד עשירעלטסניק ַא "געט ריפ, -- ןייטשּפע ךילמ

 1932 ,2 .צעד .י .ג ,פימ

 -- טלעװ רעיינ ַא ןופ דנַאר ןפיופ- "געט ריפ, -- סמ?שרבייא סַאיליו

 1932 ,16 .צעד .י .ג .פ.מ

 -= טלעוו רעיינ ַא ןופ דנַאר ןפיוא געט ריפ/, -- סמַארביײיא סַאיליוו

 1932 ,18 .צעד .2 .ה 8

 -= ףעטרַא ןיא ?געט ריפ, סלעינַאד - -טהוק ןפשא

 1932 ,רעבמעצעד .י .נ *רעטעברַא לדָאנ ערד,

 2. עת1ס6816! (ן(סוז {סנע))/ '186 רשסע86/8 1860016 ות (00ת21/0018/
 (שסטמוע165, / 1ת16101סמס/) טׂשסנא6ז8 0?סזמס110 טמנסמ, 1056;

 1933, םטסומ ואס. 1.
 שש (0סעעצנסזנ, 16 !תוסזמסחנסמסח0 1 6026, ן{ס. 3, 1/!סּפססיא , 1933.
 016 2:6856 6001:68000060מ2 1ה1מ (005 /36015006 106006/ ומ ס6ת

 ש6161מ1016מ טוססתסת (' 2161 ), 384

 -= ףעטרַא ןופ טריפעגפיוא "געט ריפ,ג -- גרעבסנעגער .ס

 1933 ,20 .נַאי עיפלעדַאליפ טלעוװ עשידיא

 טנפע סָאװ ,ליּפש עיינ יד ,"טנערב ּפעטס רעד; -- סוארטש עקײש

 1923 ,4 .בעפ .י .נ .פימ ףעטרַא ןיא ןגרָאמ ךיז
 17000:61 11סזֹוצמסמ, 2608, אז + , 26. 7, 133

 1933 ,11 .בעפ .י .נ .פ.מ -- ?טנערב ּפעטס רעד; -- ןיגלזא .מ

 . .8. 1, 1/01:461-20/018 51006 2 516ק206 ומ 110ח068/
 ד6160/ס1ם, א + ., 062. 13, 33

 1933 ,19 .בעפ .י .ג .פ'מ -- טעּפמיא רעשירעלטסניק -- ןיטשּפע ךלמ

 -- טייקיטעט עקידעבעל ןָא טריפ בולק ףעטרַא רעיינ -- עטערעוו .מ

 1933 ,25 .בעפ .5 .ב .ם.מ

 1933 ,1ץרעמ .י .נ לַאנגיס --- ןציטָאנ-רעטַאעט
 210684 5046, 106 םוסממ6ס ֹומ 110חמ65, ,6006 1 00016618 

 ןוס דא + סע, א/סחסמ, 1933

 -- ףעטרַא ןרַאפ טעברַא רעקידרעטייוו ןופ ןַאלּפ ַא -- ףַאר?אטָאלַאז .מ

 1933 ,11 ץרעמ .י .1 .פ.מ
 ַא ףיותצ ףעטרַא םעד ן"לעטשקעװַא ןעק ןעמ -- ףָארַאטהקלָאז .מ

 ן

 ו

 1933 15 ץרעמ

 1933 ,19 ץרעמ

 1933 ,לירּפַא

 .י .ג .פ.מ --- טנעמַאדנופ ןרעכיז

 .י .נ .פ.מ --- רעטַאעט-רעטעברַא רָאי ןביז -- רעטסנעפ ב

 יי .נ לַאנגיס --- גרוטַאמַארד ַא טגנַאלרַאפ -- רעדיינש ָאנעּב
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 ןס עאצ וװמ

2 
+| 

 .ב ,ןאמלעסיז

 .ב ,ןַאמצלַאז

 רעשוואז
 םעּפ ,ןעּפוז
 .פ ,םילעז
 .ד ,ןאמלסיז

 .פ ,לעטייז
 .א ,יקסעלאז
 .ה ,ןהאז
 .ק ,ןהאז
 .ל ,ףָארטָאלָאז

 .ט
 .א ,אניארט
 .א ,ןאמסאט
 יקספאנאט
 .ה ,בואט
 .ד ,רעשוט
 .ה ,ירעשט
 ,גרעבנעטכארט
 .ד ,יקסוואט
 ם) 9 ,שוביירט

 ,גרעבנעטכארט
 .ם ,רעוואדארט
 ימ ,םיישט
 .שט ,ןילאט
 .מ ,ןאמביעט
 .םוו ,סאיבָאט
 .ם ,ןאמבאט
 .ע .ט ,ןאמבאט
 שזד ,ווָאגרָאט
 .א ,םאמָאז
 םואבלעטייט

 י
5 

 רעוואנאי
 גנַאי
 סירוי
 לופלוז

;4 (, 

 רעבני

 .א

 .כ

 .ל
 .א ,ןאמרעביל
 ןאגאל
 .ל ,רעדניל
 ם ץישפיל
;= , : 

 רעפעל
 :ב .םעא מ סיר

 4 שכ =
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 ןוָאקָאלבַאי ןַאמרעז
 ץַאיַאּפ רער)

 רעטאעט +נעװע דנַאקעס ןופ רָאטקעריד
 סַאג עטק ןוא וינעווע עטס

 רעטַאעט ףעטרַא םעד קיצרַאה טסידנַאב
 .םואייליבוי ן ןקיראי ןעצ ןיז וצ

- = = 
 : װ

: 
: 

 ןופ גנוסירגַאב

 : ףיש .ר באקיישזד
 2 ןקקלטאשהוצעטטקזוטט קניה

: 
 עו

 רק רק רק רק ןוק ןרק ןוק ןרוק רק רק רק ןרוק רק קוק רוקן ריק רק רק רק ןדק דא רק רק רק יז רק רק ןרוש רק דקדוק רק רק ןרק רק ןרק ןדק ןק



 ןסירגַאב רימ 5 ן וואו וואוט ם בע טרַא רָאי ןעצ

 ןאסרעביל ףעט הא ןופ טיפ א הגא יט פ יא
 יאה ,ואל

 ןאמרעדעל ץנערעפנפאק רעכעלרעי רעטעביז רעד וצ טכירַאב -- ןַאמדירפ מ
 א ,סודיפאל 1933 ,? יַאמ 2 ./ - ףעטקא ןופ

 יי יוהעק .((ן?שמדירפ .מ ןופ וװיטכרַא ןטַאווירּפ ןיא ךיז טניפעג)

 ןיקסעל 1933 16 יַאמ .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא ןרַאפ רעיוב טנזיוט 5 -- טגנַאלרַאפ
 קיביעל 21161-|סשנפמ 0 סנ4618 1 2600126 (0016:6806 21סמ5 !מסת!סענז 10 סת

 יה העננעק !סע ססזמומס טסס8סמ. רׂשסנעס1פ 160006, וא1סע-}וגמס , 1933

 .א ,םודיּפאל 1933 ,2 ינוי .י .נ .פ.מ --- גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןוא ףעטרַא רעד --- ןָאסלקוי .ר
 ךאבנעוועל

 בנערוקל עשידיא יד וצ ץנערעפנָאק-ףעטרַא רעד ןופ -- עוויטוקעזקע-ףעטרַא

 .ם יש 1933 ,4ינוי .י .נ .פ.מ --- סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןוא רעטעברַא
 ,8 5 = 1933 ,6ינוי .י .נ *גָאט, --- "גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 םע - - רעליּפש-ףעטרַא ערעזדנופצ ןופ טנוװָא-םכילע-םבולש רעד -- ןָאסלקוי ר
 יה עב 1933 ,10 ינוי יב םּ

 א : 8 1933 ,12 ינוי .י .נ .פ.מ -- עדַאיקטראּפס ץנַאט עטשרע -- ןיגלָא מ

 2 שש 1933 ילוי-ינוי .י .ג לַאנגיס -- רעטַאעט רעזדנוא ןעיוב רימָאל
 .א ,ןיוועל

 ףעטרַא םעד ןעיוב ןפרַאד רעטעברגא עשידיא -= יקסניטס;צג בקעי

 5 םעפ עי - 1933 26 ילוי .י .1 .פ.מ --- עינַאּפמַאק-ןטנענָאבַא רעשיגרענע ןַא ךרוד
 = עא = וצ ףור -- .קעס ,ַאמדירפ .מ ,רעטילַאוװרַאפ ,טַאלבנירג .ה

 = הי 6 = 1933 24 .גױא .י .ג -- סעיצַאזינַאגרָא
 = לו יב = (ןַאמדירפ .מ ןופ וװכרַא ןיא ךיז טניפעג)

 :+ 6 6 = 1933 6 .טקָא .י .ג .פ.מ -- ףעטרַא רזעדנוא ןגעװ -- רעלדַא בקעי
 . 2 = -- רעטַאעט רערענָאיצולָאװער רעד ןוא ףעטרַא -- ןקעסלקוי ר

 : 5 יש : 1933 ,12 .טקָא .י .1 .פימ
 : 2 ,ןיל . ---ןָאזעס רעטַאעט-רעטברפ רעד ךיז טנפע סע -- ןיטשּפע ךלמ

;5. 2 2 = = 

 = פ ןאמרעל = שי ןח +  סס6 238 1934 /
 5 .מ ,טיוועל = ׁטֵש 8. םסמטּפ !/סזסמ םעסצמסת1266, ןוזמספ, א ץ., 0004 23, 1933

 = וו ,רעדעיל - 110:014 ם8901, 16 (00218 01 106 1606
 = .מ ,ןאמרעטאל = טסמוש לטסנעאסנ5, א. ., 004 25, 933

 : .ס ,אטאּפאל ב 1933 ,25 .טקָא .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא ןיא "דַארַאּפ רעטירד, רעד -- .כ .מ

 = .ה ,ןיּפאל = ףיוא טריפ ,רעטַאעט רעשיטסינומָאק-שידיא רעד ףעטרַא -- ןימ הד

 : .א ,ץיוועל = --- ןָאטגנישַאו ןיא רערישרַאמ-סונָאב יד ןגעוו עמַארד

 = ? ,ןקבוק = 193327 .טקָא .י .ב "גָאט,
 = .ד ,ןיוועל = 1932 ,28 .טקאצ .י .1 .פ.מ --- דַארַאּפ ןיפצ ףעטרַא רעד -- ןיגלַא .מ

 - .ג ,טואהנעבול : - -- םעלבָארּפירַאוטרעּפער יד ןוא ףעטרַא רעד -- ןַאסלקוי ר
 = ץעוואכאל = 1933 ,רעבמעװָאנ .י .נ לַאנגיס

 : .ל ,ואדנאל : -  ןסקָאװעגסױא קרפ:טש זיא ףעטרַא רעד -- דלַאװכוב .נ
 = .א ,ואדנאל = 1932 4 .ָאנ .י .1 .פ.מ

 = .ג ,םיל 2 - - עינַאּפמָאק ןייז ןוא ָאלעשזדנא ווישזד -- ששטנתקר .תל י
 : .ם ,ןאמרעל . 1933 4 .וָאנ י .נ .פ.מ

 5 - !אס(ג00נ6| םטסמטט010--2 2806 תסטוסוש 01 0 (1008 תסטס!טטסמסזצש

 = יב = קושע. םסמצ טטסעעפת א צ , ןאסט. 14, 33
 5 .ז ,ףארימ : 110:0140 24406-66 61 סזססטסוסמ ' 1 נס 200006 --8 26קוץ

 5 טא 2 וס םטסמשס04 תםסתֹוע טטסזעסת א צ., ןאסט 15, 3
 . .א ,סילָאגראמ =

 - .שוד ,רעלימ - 1933 ,21 .וָאנ .י .נ "גָאט, -- ףעטרַא רעד - ידי בא
 = סילאגראמ : 1933 .צעד .י .ג לַאנגיס --- דַארַאּפ רענעגנולעגמוא ןַא -- רעקרָאי וינ ַא

 = = ,רעלימ = -- ?קידיײײל רעטַאעט-ףעטרַא רעד זיא סָאװרַאפ -- טַאלבזזַאר ירעה
 : א + = 1933 ,1 .צעד ּו 2 3

 5 יי א א - א:סמש61 6:016--ט/מסו ס ע(םסת16 תםסנוע טטסנעטת א. { , 060. 3, 1933-

 : ר : -- ץעגרע ןיא ןעניפעג וצ טשינ זיא ףעטרַא ןטייווצ ַא --- דלַאוכוב נ
 עי ר די 1933 28 .צעד 2 : .פ.מ

 שר ,ןב= --



 ר
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 ןס צב ר"מ

 עא טהרה א ץופ עיפארגַאילביב ןאמלימ

 .ק ,רעלימ

 .נ ,לעדנעמ

 .גנ ,רעליאומ

 טֵשי 5:--2:161 (ב/סטק (21ט68 (גסזאצ פ אס ת1סצ
 1465, א + , ןשמ/ 8, 1924

 8. 1--8:161 510965 1107 םַצ (בסזעצ-
 ל/ס10-16169:ס48 , א 6 3 , ןסמ 8; 134

 ס ,ץטלאמ
 1934 9 .נַאי י .ג .פ.ימ --- סױאיגָאט ןייא-גָאט - - ?טכמא 2 סי

: 1060426 186 01 0010010? 2106 2690 110:0164 
 םסמנש ט0ס146: א צ , ןסמ 10, 1934 אנילאמ

 -- ףעטרַא ןיא "וועשטיילוב רָאגעי, -- סמַארביײא םזשיליוו : א
 193411 .נַאי . .נ .פ.מ .א : ,ס א

 -- ףעטרַא ןיא עסעיּפ עיינ סיקרָאג םיסקַאמ --- רעדניל .ב נ 2 עו :
 1934 ,13 .נַאי יי ב "גָאט, א ,ףאס סאמ
 1924 ,16 .נַאי י .ג .פ.מ - - !ךייא ןעמ טניימ סָאד -- שטנַאר .א י -3 ,ףָאסַאמ
 א 8.--3600 80100061 סזמס (010618. ס ,םולביעמ
 ןוּפױז 2/05565, א צ , ןשמ+ 16, 134 לאקטימ
 .ה ,ץילטעמ

 ךורב ,רעלימ
2 2 

 ןיקלאמ
 .א ,אסוטאמ
 תידוהי ןוא השמ

 .ע ,םילעמ

 .ע ,יעמ
 ןָאסעקראמ
 .מ ,ןָאסיימ

 .י ,ןעקנעמ
 .א שי סָאמ

 ,ליגע ףיז

 1934 ,17 .נַאי .י .נ .פ.מ -- סיוא-גנאט ןייא-גָאט -- ַאכמקצ

 = רעטַאעט-ףעטרַא ןיא עמַארד עיינ סיקרָאג -- ןָאזנעסינ .א

 1934 ,19 .נַאי .י .ג לַאנרושז-ןגרָאמ
 -- 2161 ת:ססטסמסמ 01 (גסנאצ 1:04568 מצ ?טז{615 טשמנסמ;

 םסמם}צ לשס146:, |סמ+ 24, 1934
 1א1100:61 (1014--6020006 186 1/ס10/

 םטסמוצ לטסנאסז, א + ןסמ 25, 34

 ןקידנטיײידַאב ןופ ןכייצ ַא --- "וועשטי"לוב רָאגעי, -- גרעבנייפ .ל

 1934 .בעפ .י .ג ןעקנופ -- רעטַאעט-ףעטרַא ןופ סקואוו
 1196 11610--/690/ םט100מסץ ןאּסיא 1860006, ?6מ.} 34

 -- ךמס 0//2/ 1םסׂוש סמס 115 200סזממ119מתנמ1פ.
 ןזּטוז 1146026 , 76מ., 1934

 -- *וועשטילוב רָאגעי, ןיתצ ףעטרַא ןופ ןוחצנ רעד -- ץכ השמ

 1934 ,4.בעפ 2 0 .פימ
 ןשירפגטעלָארּפ םנופ רעיוב ןוא רעוט .רעדיינש ָאנעב -- דלווכוב ;נ א ,יעמ
 1934 ,10 ץרעמ .י .ג .פ.מ -- רעטַאעט ןשידיא .מ ,רענלימ
 עשיטַאבעלַאב עטסעב יד טגָאיעגרעבירַא ןוא טגפ:ירעד -- ןילייב .ב .י .ג ,םנירעמ
 1934 ,23 ץרעמ .י .נ .פ.מ --- סרעטַאעט-טסנוק .ס ר

 -- ףעטרַא ןיא "וועשטילוב רָאגעי , סיקרָאג --- דלַאוכוב :נ וו א
 1924 ,24 ץרעמ .י .נ .פ.מ .ם עשב

 1924 ,8 .רּפַא .י .נ .פ.מ - - לקַאטקעּפס ןסיורג ַא ברע - - דלַאװכוב נ תורת
 1934 ,11 .רּפַא .י .ג .פ.מ --- "לגיופ-םערוטש , םייב --- רעווַאּפ-רעווַאכ פט קו הב

 1924 ,15 .רֹּפַא .י .ג .פ.מ --- זדנוא ייב ןוא ייז ייב --- רעטַאעט -- ןָאסלקוי .ר 3
 1924 6סיַאמ .י .נ "גתצט, --- ףעטרַא ,גָאט ןופ גנפײ;ג ןיא --- גרעבדלַאג .צ .ב 2 ןטשומ
 1924 ,8יַאמ .י .1 .פ.מ --- סױפצ-גָאט ןייא-גָאט --- ָאכמא 2 א
 1934 ,22 יַאמ .י .נ *גָאט , --- טנָארפ-טלוק ,גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלָאג .צ .ב 2 לא
 -- ןָאזעס םעיינ םוצ ךיז טיירג ףעטרַא רעד -- קילערַאג .א א
 1924 ,23יֵאמ 2 3 'םימ 4 א

 -- ףעטרַא ןיא טנוותצ שבכילע-םו"לש -- רעדנעלָאה .ז : ר ד

 1934 ,8ינוי עיפללעדַאליפ טלעוו עשידיפ- 5 וע 2

 --- עקירעמַא ןיא רעטַאעט-רעטעברַא סָאד -- ףעטרַא --- רַאדַאסַאבמַא 6 א א
 1924 ,15 ינוי עיפלעדַאליפ טלעוו עשידיא 9 א 2 :
 סיקרפאג ןופ גנולעטשרָאפ עטנכייצעגסיוא יד -- ץטַאק מ 8 אש

 רעד ןופ ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאד יו ?וועשטילוב רָאגעי, : יא 0

 1934 ,24 ינוי עיפלעדַאליפ טלעוו עשידיא -- עּפורט-ףעטרפ שי ירא
 -- ןרעװ טקיטסעפַאב זומ רעטַאעט רעזדנוא --- גנוטלַאוורַאפ-ףעטרַא 4

 134 5 ילוי 2 ב .פ.מ רעש 1 ווו רו רו 11 111 1111 11 1111 1111 1111 1111 1111 111 111 11
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 ףטטה א ןופ ט'פאהרגאילביפ

 -- ייטרַאפ רעשיטסינומגַאק רעד ןופ עטימָאק -?ַארטנעצ םייב ָארויב עשידיא
 1934 ,15 לוי .י .נ .פימ --- ףעטרַא ןעיױב וצ רעטעברַא עשידיא טפור

 םענעגייפ+ רעייא ןופ רעיוב ַא טרעוו --- גנוטלַאוורַאפ-ףעטרַא

 1934 ,21 ילוי .י .1 .פ.מ -- רעטַאעט ןשירַאטעלָארּפ-רענָאיצולָאװער

 ןרענָאיצולָאװער ן-כלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ר;אטערקעס ,טנעמאיד .הד

 -- ףעטרַא םעד ןציטש טפור -- עווקס;?אמ ןיא דנוב רעטַאעט

 1934 ,28 ילוי .י .ג .פ.מ

 םעד ןעיוב וצ טפור ןָאינוי סדיירט לדָאנ --- ווָארעמענ .שט

 1934 29 ילוי .י .ג .פימ -- ףעטרַא

 ןרענָאיצולָאװער םענעגייא רעזדנוא ןפַאשַאב רימָאל --- קילערָאג .א

 1924 ,12 .גיוא .י .ג .פ.מ --רעטַאעט

 יד טפור טעטיזרעווינוא רעטעברַא רעשידיא -- רענרעשט .פ

 -- רעטַאעט-ףעטרַא םעד ןעיוב ןפלעה וצ רעטעברַא עשידיא

 1934 ,21 .גיות 2 3 םומ
 רַאפ זיא רע ןוא ,ןעמעוו רַאפ --- ףעטרַא רעד -- ןָאסלקוי .ר

 1934 .9ּפעס יי .1 .פימ --- ?ךעלטרָאװטנַארַאפ םיא -
 -רעטעברַא עלַא וצ רעטַאעט-ףעטרפא ןופ ףוד ַא

 1934 9 .ּפעס יי .נ .פימ --- סעיצַאזינַאגרָא
 1934 ,11 .טקָא .י .נ .פ.מ --- ןָאזעס םעיינ ןייז טנפע ףעטרַא רעד -- דלַאווכוב :נ

 עֵט- 8.--2116/ סטסתפ טקוסישמ ןמ !אס{סיטסנומצ 11סע-
 א + ףךגתמספ/ 6004 13, 1934

 8. 1--506161 2! (גגטסמ 04 2161 11160026-
 16160זס6מ, א. צ , 604 13, 1934

 רַאפ ןופ "טורקער רעשידיא רעטשרע רעד, -- ץכ השמ

 1934 ,13 .טקָא 2 .ב .5:מ = ןרָאיטרעדנוח

 לַאטקעּפס רערענָאיצולהאװער רענעגנולעג ַא --- ?ןטורקער, -- דלַאוכוב :נ
 1934 ,14 .טקָא .י .1 .פ.מ --- רעטַאעט-ףעטרַא ןיא

-11160096 106 01 0118 /0---216240661 160 
 טסמנצ לשסנעסת א צ+ , 6004 16, 34
 אזא 206 -2זו6! 201018 סטסמ סמ םעססוסישסעע רטנומ ' 26סעט118,'

 ססעמססצ+ 3{ +  תזמסזוססחמ, 6004{ 16, 1994
 -- צנוססנפמ רטס:4018 (געסטס 18600/6 11696ת/8 11ס/ | 26ססעטנו8.

 ןוסיאפ, א +., 004 19, 1934

 ןיא ,עּפורג-ףעטרַא ןופ טריפעגפיוא ?ןטורקער, -- ןילדע סַאיליװ

 1934 ,19 .טקָא יי .נ "גָאט, -- לרעטַאעט ןעמיטניא
 עמיטש רעטעברַא עיירפ -- לבלעק עטױר סָאד -- ןײטשדלָאג .י .ב

 1934 ,19 .טקָא 2 ה
 *"ןטורקער , ןופ טייז עקרַאטש ןוא עכַאװש יד -- דלַאוװכוב .נ

 1934 ,20 .טקָא .י .נ .פ.מ --- רעטַאעט-ףעטרַא ןיא
 1934 ,21 .טקָא .י .ג לַאנרושז-ןגרָאמ --- "ןטורקער, --- ינודקומ .א .רד
 1934 ,.ווָאנ .י .נ ןעקנופ--- ןעמעוו רַאפ ליּפש ַא -- "ןטורקער, -- רעטסנעפ ב

 פסעמטס} 216116ז---! 06 2161 אסוז 160116, א. + , ןאסש. 1934

 סרעטַאעט עשידיא יד רעביא ריצַאּפש ַא -- ןַאמרעש לטָאמ

 1924 ,16 .ווָאנ עיפלעדַאליפ טלעוו עשידיא -- קרַאי וינ ןיא
 ןספגטג0 16טמנו2---{ 06 1 060116 / !א בוש 05865//1, א. { ., ןאסט. 20, 1934

 1934 21 .צעד .י .נ .פ.מ --- ? "ןטורקער , יד טימ ןעמ טוט סָאװ --- דלַאווכוב .נ

 סרעטַאעט עשידיא יד רעביא ריצַאּפש ַא -- ןַאמרעש לטָאמ

 1934 ,21 .צעד עיפלעדַאליפ טלעװו עשידיא -- קרָאי וינ ןיא

 1935 ,5 .נַאי .י .1 .פ.מ --- וײטקעלָאק-ףעטרַא רעד --- ןיגלָא .מ

 (טגלָאפ גנוצעזרָאפ

 קווא 1011 11 1111 1111 11 1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 1111 111 1111 1811 1811 1111 1111

 ןסירגַאב רימ

 .ס

 ןייטסרעווליס

 ד ,קינלוקס

 .ם ,ןיוואלס

 .ג ,ןיישנאס
 ס ,ןיקרָאס
 .ב ,רעגוס
 טענאשזד ,ןאטס
 רעלומטעס
 .פ ,רעסאוונורטס
 .ל ,קאוויּפס
 רעדנעס
 .ס .ס ,ןאמרעווליס
 .ס ,יקסנירקס
 םובואטס
 .שזד ,ןייטס
 .פ ,שואוויס
 ץיוואלאמס
 .א ,ןאמכירטס
 .ה ,ןיפאס
 .ס ,אראקיס
 ןאמאליס

 י ,רעווליס
 .ה ,ןאלס
 .םוו ,יקצטולס
 .מ ,רעצלעס
 .א ,קראטס
 ןאמרעטס
 ינומ ,ןאמרעווליס
 דיוואד ןוא המלש
 .ל ,ףאקראטס
 שזדראשזד ,לעגיס
 יאווס

 וואלדרעווס
 יער ,לעגיס
 .נ ,גרעבמאס
 .ס ,ןאלאקאס
 .מ ,םעקלוס
 .ג ,לגיּפס
 .פ ,ןעוויס

 -ע ,ןרעטס
 .ס ,לדיקס
 יקסלוס
 ,ב 'ה טניפ

 .א ,ןרעטס

 .3 3 ,רערסיסאפס

 .מ ,סמיס

 .ח ,גאטנאס

 ה ,רעווייס

1011 11 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111 
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 ףע טר ַא ר ָא י ן ע'צ הוה

 ; נל'קס השנמ
 ןיא

 סיקסנישמור ףסוי
 וו ייוריזפאג עלענ 5 = (סנעס או יי*

 עטערעּפַא עלענָאיצאס ע/

 עץעעעשעטעעעטשעעעטעטעעעעעצעשעששעששיש עישיש ישיר

 ֿברטפנ ייט 5 לא ןוא ןאממיירפ = וו

 ינל וקס 1 ושנמ

 עלטסניק עדנגלַאפ טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג
 יטרַאמ ,ןאמוייא עדלאנ ,דלָאנ ןַאעל ,ַאניבור ,א אינאפ
 ,רעדעפ השמ ,אדיילק ַאלַאּפ ,ק ,קינלוקס ארַאס ,ץַארַאב
 ןָאס שטיווָאניבַאר יליט ןוא גיּפול קחצ !סידאק ב ביי ,יקסניפז = סחצי

 ןוא רַאּפ ןסיװ א טיט רעמטאװט
 יקסנישמור ףסוי רעטסעקרַא ןעױרפ ןטרעסערגרַאפ

 ןצ ת 5 ש ,טנװַא קיטײרפ ןרעי ,םליפשענ טציא

 ֿגװַא ןוא עניטַאמ קיטנוו

 9-7199-6 טנעסעווייטס ןָאפעלעט ֹג עא = יש  רעמַאלמ סקלַאפ

 ול

 7 רק ר דיק רק קוק רק רק ןק רק ןדק אוו א ןדק ןדק |וק רק רק רק |וק , דקדוק ןוק רק ןרק |וק |ק רק רק ןוק רק רק ןוק ןדק ןוק רק ןרק ןרק רק רק ןק ןדק רק ןרק ןרק דקדוק ןוק ןדוק רק רק קרקע ןק דקדוק ר רו יז רק דוד ק דק דע דן ןדק ןדק/?
 עעעעטעעעעטעעעטשעעשעעטעעעעשעעעצעעשעעעצעעצשעצעעעש ש

 רק ר רק רוה רק רק רק ,דק .דק רק רק רק רק רק יד ק רק רק רק רק רק רק רק דוקא רק רק רק רק רק רק רק רק רק רק רק רק ןרק ןדק ןדק דקדוק דקדוק דקדוק ןדוק רק דוק דק דוק ןדק רק ידק ןדק ןדק רק רק רק רק ןדק ןדק דא יד דָא ריז ןרד דע רק רק א רק הק יג יז

 עגני ךייא ןשטנואװ עטסטקיצרַאה עניימ

 .רעטַאעט ףעטרַא ופ רעליפשיױש

 יקספעשאמאט סירָאב

 יקטועשַאמָאט סירָאב



 ר
 טא אוווא וו פא ווו 1111 בור 1  11 רורר ד ף עטר ַא ר ֲא 1 ע צ

 ףע טיר א ןטפ טעיפ אש גאט הב

 רעד ןיא ףעטרַא םעד ךיז טבעל ױזַא יו -- רעילָאדָאּפ ןושרג

 1939 ;7 .נַאי .י .ג ,פ.מ -- ? םייה רענעגייא

 עשירַארעטיל -- קרָאי וינ ןופ ווירב - = (קרַאי ינ) ןַאמלווע והילא

 1935 ,11 .נַאי עשרַאװ רעטעלב

 1935 ,13 .נַאי .י .ג .פ.מ -- ףעטרַא ןיא עסעיּפ סיקרָאג -- דלַאווכוב .נ

 טֵש 8.--(בסנאװ פ 00809006צ  ם5ו0066. א. +. 110065, |סמ. 14, 9

 8. 1--21161 (ב1068 116 (בסזאצ סמ תסטסנטו1סת-
 16160?ס8מ, א. צ., ןסמ. 14, 1935.

 160 ,2162:011067---21161 71696ת18 ?1מ6 ?!?ססטס8סמ 01 (בסנעש 210/-
 םסמוץ ל0סת8461, }סי 18, 1939

 1935 ,18 .נַאא .י .נ לַאנרושז-גרָאמ --- סרעטַאעט ייווצ ןיא --- ינודקומ .א .רד

 "וװעיַאגיטסָאד , עסעיּפ ערענָאיצולָאװער סיקרָאג -- רעדניל .ב :נ

 .י .נ "גָאט, -- רעטַאעט-ףעטרַא ןיא
 -= ףעטרַא ןיא טליּפשעג טרעוו וװעיַאגיטסָאד ױזַא יו --- דלַאווכוב .נ

 1935 19 .נַאי 2 3 פומ
 טטנוגסמנ 52601---240161 סמ 1001ע-210814 51:664.

 א +  ךנמגס5, }סצנ- 20, 1939

 1935 ,20 .נַאי .י .נ "גָאט , --- גָאט ןופ גנַאג ןיא --- גרעבדלַאג .צ .ב
 ןסּפגטס !טמנ12---2/161 71:6960/8 ''08110060ש/ .

 ןזסיא 1/105865, א. + , ןסחנ 29, 1935

 1925 .בעפ .י .נ ?לַאנגיס , -- ?ןטורקער, לקַאטקעּפס רעד -- םיובנריב ןיטרַאמ

 1935 .בעפ .י .נ לַאנגיס === םזיוועשלָאב ןופ לעווש םייב --- סמַארבייא סַאיליװ

 אס 4011161 ם8טסמיט0614--106 2016! סת םזסססשסע-

 ןאּטיא 116016 , 260. 1939.

 1935 ,18 .נַאי

 1935 ,8 .בעפ .י .ג לַאנרושז-ןגרָאמ --- ןציטָאנ-רעטַאעט --- ינודקומ .א .רד

 1935 ,19 .בעפ .י .ג "גָאט, --- גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 "עמיטש רעטעברַא עיירפ, --- ! גניליש יירד טנידרַאפ --- ןײטשדלַאג .י .ב

 1935 ,22 .בעפ : י .ג

 1935 ,ץרעמ .י .נ לַאנגיס -- רעקיטירק עריא ןוא ?ןטורקער; -- ןײטשדלַאג לכימ

 ןזשגמ 5606:8!סש---}.סזססת 4 1מס 2!סע . 119006, א. +., א/סשסמ 1, 1935.

 ןסעצג 1650 ם:סטדג----!)?סמ 416 טסמופ. א. + 2081, /סזסמ 8, 1939.
 (160:16 8055--1100158 2/סץּפ 01 10:01684.

 לא ס10-16160? 1 , א. +., א!סשסמ 11, 1939
 8. 2.-מס 2ז/6/ ומ 1105 א +  ןגזמס5, א{סשסמ 12, 1939

 8026:1 (1011006-- 1160/0118 ןמ 110015 15 2161 8 1663 1107
 לע ס18-'16169עסעג , א!סזסמ 13, 1939
 תנסמסשזס 0004, 1:.--51081 סחנם פסטמב-

 116ע014-11סמ6 , א. + , א1סעסמ 17, 1939.
 (3110611 שש. (107161--!1םסומס 1466 קטזמס56-

 ןז + 206זססחמ, א/ס/08 17, 1939.

 ? -- 2116! 216ץסז5 (סענסזממסותמס 1/6מוסת-
 םסנוש א:?עסז, א. + , א/ססמ 19, 1939
 םטזמפ 1610016---000:6618 ן1מססת/6 18 ן1סקקצ 21סעומַס  תססתטנפ
 םפ תססט)סז תח/סמווצ 8101 םסנצ אּסישפ, א ,.+  א!סזסם 20, 1939:
 ? - .6//2/ ?זסט1069 ש םוגסצ ומ ז/מנוע: 8 (00-0261601ט6 1004 620-

 סןמ6ע0468. 1161014-12מ, א. +., א!סזסמ 24, 1939.

 1935 ,24 ץרעמ .י .ג .פ.מ --- סױא-גָאט ןייא-גָאט -- ָאכמא
 1935 ,25 ,ץרעמ .י .נ .פ:מ --- סוא-ךָאװ ןייא-ךָאװ --- שעטידוי .פ

 1935 ,28 ץרעמ .י .נ "גָאט, -- טנָארפ ןשירַאטעלָארּפ ןפיוא --- ןייטשלקניפ .ל

 1935 ,?7 .רּפַא .י .נ .פ.מ --- רעטַאעט ןיא טיור טרעוו'ס -- דלַאווכוב .נ
 ? -- תוסמוסמ 2011126? 7:126 (0סנמזג11166-

 ן
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 טעגנווסדמּפסטזסמ אפט, א. צ., 2211 12, 1939.
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 ןסירגַאב רימ
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 .מ ,ןאמכירפ
 .ל ,ןיקסילפ
 .י ,ןאמדירפ
 .מ ,ןאמשיפ

 ןַאמרָאפ
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 ן ע 3 1 1111 111 1 1 11 11 1 1 1 עג ףעטרַא רָאי

 הע טרא ןופ טיפארגָאילביב

 ? -- 4116 10600/6 20/6010/ 8100168 1018 (000661 רשנ{מ א/!סּפססיש
 םטסטנזמס א { 2084 2קת) 13, 39

 ןזטגמ 5066:6!סש--- 16902 םט1110מ6ש' . ן191106, א ץ., םקת) 19, 59

 ׁ 5.--21 מס 2161 1606. א +  1065, א!סצ 2, 1935. -
 8. 1--- 8115/001048 / ס4 11:6981062/ ר300010-161. א ,.+  אש 2, 1939

 1935 ,9יַאמ .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא ןיא ?ןטַארקָאטסיר , עטיינַאב -- דלַאווכוב .נ

 ןיא טײנַאב "ןטַארקָאטסיר, עידעמָאק יד -- ןילדע סַאיליװ

 1935 ,10 יַאמ .י .נג "גָאט, -- רעטַאעט-ףעטרַא

 ? -- 2 { {  טמנסמ 11604 56648 {ס (01086 2161 10460026.
 טסמנצ לשטסזאס;ת א. {., א{סצ 16, 1939

 ת026:4 (461:10014---41161 601091090 560900-
 לא ס18-16162!סנעג , א. + , א! 25, 1939

 םעד טסילש טנווָא-םכילע-םולש רעד -- דלז?שווכוב .נ

 1935 ,1 ינוי .י .נ .פ.ֿמ -- ןפצזעס-ףעטרַא

 טש. 8.-- 216עג01100 7:091ס6מ א + 1165 }ןטמ6 10, 1935

 1935 ,15 ינוי 0 1 ;םפימ -- "קוביה;ע ןוא .ןטורקערע - -+סרעפטנעג

 -- רעטַאעט-ףעטרַא םעד טקיטסעפַאב -- רעליש .ר ,ןַאמצלַאז .ר

8 1 0 

1:1670 0011 116110111 
 1935 ,17 ילוי

 1116606ג טשס1--ןאּסיז {סנ8 1060016 ??סת4
 זג16 אס. 8, 2!סּפססש / 210548 1939.

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק לַארטנעצ סייב ָארויב עשידיא

 -= ןרעוו טרעכיזרַאפ זומ ףעטרַא רעזדנוא -- עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ

 1935 6 .גיוא י ן פט
 ןעיוב ןפלעה טנעק רית-צ ױזַא יו ןגעוו ייווצ --- קילערָאג .א

 1935 ,11 .גיוא .י .ג .פ.מ -- רעטַאעט-ףעטרַא שםםעד

 רעטַאעט-ףעטרַא ןופ רעב עיינ 1500 עטשרע יד -- קיללערָאג .א

 1935 ,17 .גיותיצ .י .ג .פימ -- ןפתבשעג ןיוש

 -= ?רעטַאעט ןשידיא ןטימ רעמ רעד זיא סָאװ --- דלַאווכוב :נ

 1935 ,9 ,גיוא 2 יב ,פ.מ װ ,רעזנאקסאפ

 -= קיטכיל רעדיוו ןיוש זיא ףעטרַא ןיא -- דלַאומוב ;נ שש קולטיפ

 1935 ,3 .ּפעס 22 ,ב .8 .מ ןאמרענייפ

 טטנננשתנ 52001--5600מ8 2טסמוג6 8 56090ת- 5 סרעיּפ
 ןז +. 165 8604 22, 5 6

 ןופ עמַארד עלַאיצָאס עפרַאש ַא -- "רעטינש יד, -- ץכ השמ 1 א

 1935 ,27 .ּפעס יי .נ .פ.מ --- גָאט ןקיטנייה ןופ 8 א
 ;:ה= ,ןתמ/ וו
 1935 ,28 .ּפעס . .1 .פ.מ -- ליװ םלוע רעד סָאװ, -- דלַאווכוב .נ 2 0

 1935 ,28 .ּפעס י נ .פ.מ --- סעמַארגרידַאנ --- רידַאנ השמ 002 ר
 ןוא רעטַאעט -- רעטַאעט-טסנוק ַא ןָא קרָאי וינ -- ןַאמטױר .ב טא 0 ר

 1935 ,רעבָאטקתצ .י .ג טלעוװדָאידפ:ר ּו סב
 ץטטסאס} 11ס0זוזגס--8 /50806106  !{תטזמקמפ +ש1/ג 400/61 !עס8מסת 0

 ןוסישפ, א צ ., 004 7, 1939 0
 4 .א ,ןייטשדלעפ

 -- ףעטרַא ןופ עניב רעד ףיוא "רעטינש יד; -- ץכ השמ
 1935 ,7 .טקָא .י .נ .פ.מ א .ט ,ידהאפפ
 טִש פ.-- 186 26000615, ס תןסצ 01 טע;סגמנסאמ 2600 .א ,ןיפ
 נז צ+ ךעזמספ, 6004 /, 1939. .ק ,םורפ
 ת. 1- "6 260026:8  (בגטסמ םצ 2116 16160. א {., 6004. 7, 1939 .מ .ר ,ןאמידרפ

 1/110140:61 81001160:1---00 0118 01 106 1160126- .ּפ ,רעטניפ

 1935 ,11 .טקָא .י .נ לַאנרושז-ןגרָאמ -- עמַארד ןוא עטערעּפָא -- ינודקומ .ת .רד קנערפ

 1 1{ 85.--- 126 26000608 2176( ת דע 64 = =
 544 ס041 א א 604 12, 1939 רעאלע
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 ף יע טה א ןופ עיפ א גע אי קט אי

 -- ףעטרַא ןיא טליּפשעג לופטכַארּפ *"רעטינש, יד -- ןיג 2? .מ

 1935 ,13 .טקָא 0 3 .פימ
 ,וועיל דניקסיז ןופ עמַארד ,"רעטינש יד, -- ןילדע סַאיליו

 1935 ,16 .טקָא .י .1 "גָאט, -- רעטַאעט-ףעטרַא ןיפ:+ טריפעגפיוא
 1935 ,18 .טקָא .י .נ .פ.מ -- "רעטינש, יד ןעז טשינ ליוו ןַאמיײײה -- לַארטַאעט .א

 6 8-- 186 2600618. א 3 2זמט5סעמסמופ/ 6001 19-26, 1939.

 1935 ,20 .טקהא .י נג "גָאט, -- גָאט ןופ גנַאג זיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 1ס96ממ גאסצנוג--- 1 36 26000618. סא א10958658, א. +., (004 22, 1935.

 1935 .ווָאנ 2 . לפ-שנגיס-- "רעטינש יד; -- ןיײטשּפע ךלמ

 2106:4 86ג--411. 2610 סמ 2161 א +. 1עזמספ, !אסט. 3, 1939.

 1935 ,8 .ווָאנ .י .ג .פ.מ -- ףעטרַא ןיא ןריסַאּפ רָאנ ןָאק סָאד טָא -- גניר .מ

 1404 600:05מ--16 110015מ 1606. }1תוסעמסתנסמס;/ (תנוגפסעמ6ג1
 (שט10, א + , אסט 199 95

 1935 ,22 .ווָאנ י נ עמיטש רעטעברַא עיירפ -- רעטינש יד -- ןײטשזילַאג י .ב

 --= וװויטקעלָאק םעיינ רעזדנוא ןופ גנולעטשרפאפ עטשרע -- דַאבַאב עלימע

 1935 ,13 .צעד 2 ה רהימ

 אז 8.---אז 2:ס011סמ םצ 8116 21סז/סת8. א. .+ 2זסז., 060. 22, 1939.
 עט 5--2/061 ?10ץ/סזפ (2176 2103 809568 סמ 140ט61

 א + "ךזמסּפ 060. 27, 1939.
 8. 1---810161 710/618 1מ וסוז פמסשז-

 אפי { סנא ל00ס118-16160., 060. 27, 1939.

 םנופ טפלעהד רעטשרע רעד ןופ לכה-ךס לקיטש ַא -- רעדניל .ב נ

 1935 ,28 .צעד .י .ג "גָאט, -- ןָאזעס-רעטַאעט ןשידיא

 1935 ,29 .צעד .י .נ .פ.מ -- ףעטרַא ןיא עסעיּפ עיינ ַא -- דלַאווכוב :נ

 ןאז10116161 816:ג1:0:1---8'21161 אסזז 210.
 םסמוש לטסנ46:, א. .. 060. 30, 1939.
 -- ןתס 2/ו6/ .פקגמו ס} 82. םז 82 { ש ס. א צ , ןסשנ 1936
 יי םטמפ16נמ--1100150 ?!סש 510965 {סוטס/ 0091 5'5106 95'90

 םסמוצ אזגזזסז א. + , ןסמ- 1, 1936.
 עשס01469 11ס:ועסעעג---/21161 210ע/615 (246/ 1סטמסמ, ?סטמסם, }סש1

 םסמוצ אּסשפ, ןםמ. 1, 1936.

 ןקיטכיר ןטימ דייס-טסיא יד טיג עסעיּפ-ףעטרַא -- ןייטשּפע ךלמ

 1936 3 .נַאי 0 .1 .פ:מ -  פָאתט

 -- לעואשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנפאה -- ינודקומ .א .רד

 1936 ,3 .נַאי .י .ג ,לַאנרושז-ןגרָאמ

 1936 ,4 .נַאי .י .נ *גָאט , -- ?לעואשזד ןופצ שטנָאּפ ,שטנָאה -- רעדניל .ב .נ

 -= סרענטרַאּפ ענייז ןותצ רעטפאעט-דנוש רעד -- דרַאנרעב ךורב

 1936,10 .נַאי 2 ה .םימ

 ַא -- ?לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה, -- ןילרעּפ ערעס ןוא ריאמ
 1936 ,14 .נַאי .י .1ג .פימ --- ליּפש עלופטכַארּפ

 א. םטסמיטס14---116 1860ת16. !אסוז //095568, א. { ., ןסמ- 14, 1936.
 ןתאנמ 5006:61060--4:161 71:69562/8 1סטמסמ, ?סטעמסמ סחנמ }001

 1ג5006, א. צ., סם. 15, 1936.

 -- ייוודתאגרב שידיא:טינ ןוא שידיא -- ןײטשדלַאג י .ב

 1926 17 .נַאי יי .ג עמיטש רעטעברַא עיירפ
 "לעואשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה , ןופ ןקורדנייא --- ןַאמסָארג סיאול

 1936 ,20 .נַאי .י .ג .פ.מ --- ףעטרַא ןיא
 1936 ,24 .נַאי .י .נ .פ.מ --- טנוונצ ןשירעפעש ַא ןופ ןקורדנייפצ --- דנַאלנייר .פ

 8. 1:--8161-אגמ8 1:01611ס0מומס א. +. טשסנונ-16160., |סמ+ 28, 1936:
 ץֵט 9.--ע+10סופמ תסטטס (31ט7סמ םַצ 4116! ,ׂ,6

 א + דוזמס8 } סג. 28, 1936.

 1111 111 1111 1111 1111 1111 111 1111 0111 (טגלָאּפ גנוצעזרַאּפ)
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 ףעטרַא םעד ןסירגַאב רעליפשיױש עשידיא

 סעסקופ ןוא קילג

 לעוראב ףלאוו

90 

 ךיילב הרוח

60 

69 
 .מ ,יקסוואלעב

69 

0 
 גלָאפרעד ףעטרַא םעד שניוו ךיא

 .טעברא עקידרעטייוו ןייז ןיא

 יקסניבוד לדוי
69 

 ןרעסערג א ךָאנ ןוא גלָאפרעד רעמ

 .סעסקוס

 סבָאקיישוד .א
69 

 רעטאעט ףעטרַא םעד ןסירגאב רימ

 ראדיזיא ןוא הנח
 רעדנעלַאה

68 

 ןינַאט םולש

49 

 ןאמייט השמ
0 

 ןסחי יכדרמ
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 -ראטימ ןא רעליפשױש |

 ץראװוש סירָאמ ןופ רעטעב

 ןסירגַאב רעטַאעט טסנוק

 .ןיטקעלָאק-ףעטרַא םעד

 לענאבראבא תידוהי

 אקנעסאב ןעב

 ארייב אלעפ

 ַאיַאקסװַאלסָארעג אידאנ

 דלוג עדלעז

 וואדארגָאניװ לָאטַאנַא

 סירעה טרעבָאר

 רערעל ןמיז

 רעלוקס יבצ
 ץאק ןויצ ןב
 ץיטירעּפ שובייל
 גרעבנעזָאר ?כימ
 אנידאר אינָאס
 דלעפסנא ירעה ןוא

9 
 יקצול .א

9 

 עטוג רעייא ּפָא ץַאש ךיא

 טעברא

 רעייא ךיירגלָאפרעד רָאפ טצעז
 .טעברא עקידרעטייוו

 םעמול ךורב

 1369 851 ןסממפ 24

 םזססצוצמ, א +}

 .ב .מ ,וואליאומאס

 ,ןוא סקופ ָאעל

 רעבורג עלעכימ

 ןעצ ןייז וצ ףעטרא םעד ןסירגאב

 .ייליבוי ןקיראי

69 
 .א ,ראנאק

69 
 -סיוא רעזנוא וצ םורג ןשרבח ןיימ

 .ףעטרא ןטנכייצעג
 ןַאמדניק הרש

9 
 גרעבנעזָאר ףסוי

0 
 ךייא סורג ןטסקיצראה ןיימ

 ףעטרא ןופ םירבח
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 הוט טהרה א ןופ טיפ א הטוא יט אי

 -- ףעטרַא ןיא םַארגָארּפ טסנוק-ןיילק ענייפ ַא -- דלַאװכוב .נ
 1936 ,31 .נַאי 0 3 .פמ

 1926 ,31 .נַאא .י .נ לַאנרושזךגרָאמ --- ןציטָאנ רעטַאעט --- ינודקומ .א .רד
 5. 8.--ש(סט1סוע 041 106 2116! 8001018/ 600 א צ+ , 060. }, 1936.

 -- *?לעוָאשזד ןוא שטנָאּפ ,שטנָאה, ןופ קורדנייא סרעיושוצ ַא -- טַאּפ .א
 1926 ,7 .בעפ י 1 .פימ

 -- רעטַאעט-ףעטרַא ןיא טנװָא רעמענעגנָא ןַא --- סמַארבייא םַאיליוו
 1936 ,14 .בעפ 2 3 םמ

 1936 ,21 .בעפ .י .ג טַאלבנָאכװ רעקרָאי-וינ
 510016/ םטטתנפמסעטש---/ 1.616/ 1ס 64

 ןזסיז 1/1098568, 1(. 3 ., 760. 25, 1936

 -= ןברָאטשעג םיצולּפ ,רעטלַאװרַאפ-ףעטרַא ,קילערָאג .א

 1936 ,4 ץרעמ . 3 ;פמ

 רעטשרע רעד וצ ןבירשעג) "טרעקעל שריה -- ןיגלַא .מ
 1936 ,6ץרעמ יי .ג .פ.מ --- (רָאי 4 טימ קירוצ גנוריפפיוא

 1936 ,6ץרעמ י .נ .פימ --- סױאיגָאט ןייא-גָאט -- ָאכמַא
 אז6 1. ס}שגמ--- 1111500 1,61614.

 ןא1סזמנמס 11610611 א + , א/ס+ 11, 1936
 8. 1--811618 21:6562/ 0 הטפפ1ס 210/-

 א. צ+.  רשס10-16169., 1/סזסמ 11, 1936
 שש. 5.--ןמ א/6נגסזצ 01 0 116:ס א + ?ך'זמספ, א/סזסמ 11, 1936

 עטס(; 110:שסעג--(בס0 2000 ומ !צסוא םעסזמס 0 2116! 160026-
 ןאסיאפ, א +  , א!סשסג 13, 1936.

 -- לקַאטקעּפס רכעעלרעה ַא -- "טרעקעלל שריה,-- דלַאווכוב .נ

 1926 ,13 ץרעמ 20 3 פימ

 לַאנרושז-גרפאמ -- עמַארד-טרקעעל שריה יד -- ינודקומ .א .רד

 1926 ,13 ץרעמ 2

 שריה, סווָארינשוק ןופ גנוריפפיופצ עטיײנַאב יד --- ןילדע סַאיליװ
 1926 ,22 ץרעמ .י .נ "גָאט, -- רעטַאעט-ףעטרַא םניפתצ "טרעקעל

 1096 (1:662---21161 11656018 111810110 0סז00
 ּפטמססעע 100:461, א ,.+  1סשסמ 22, 36

 ןאטנומסזננ61 םטטסמטשס14---1 26 1 6026.
 אטא 2109565, א. + , א/סזסמ 24, 1936.

 --- ?טרעקע"ל שריה , ןוא ינודקומ .רד -- סמ?שרבייא סַאילױװ

 1936 ,27 ץרעמ .0 3 ;פימ

 -- ףעטרַא ןופ ףמואירט רעיינ ַא -- "טרעקעל שריה -- סיצנַאד .מ

 1936 ,לירּפַא .י .נ לַאנרושז ָאידַאר ןוא רעטַאעט
 זזטנמ 500618!ס6---21161 2106862/8 .1,64611 11105008 

 105006, א + ., 8קזג 1, 936

 1936 ,3 .רֹּפַא .י .ג לַאנרושז-ןגרפאמ --- ןעמַארד עיַײנ יד --- ינודקומ .א .רד
 1936 ,8 .רּפַא .י .נ .פ.מ --- ןצנוק-רעטַאעט -- דנַארב ב
 -- טיײצרָאי ןט20 סמכילע-שבולש ןגעוו ףור -- ןַאמצלַאז .ר

 1936 ,15 .רֹּפַא 2 3 פימ
 עשידיא עלַא וצ --- רעטַאעט-ףעטרקצ ,ןָאשיידנואפ םכילע-םולש

 1926 ,23 .רֹּפַא .י .נ .פ.מ --- סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןוא רוטלוק
 2 צגססופמ א/ס} םסצ 2104 70106  01 טמוֹוצ א +צ , אֹזסצג 1936

 -- ט"לעוװ-רעטַאעט רעשידיּפצ+ רעגיה רעד ןיא -- ןַאמסענימ .ס

 9 6 עיפלעדַאליפ "טלעוו עשידיא;
 םכילע-םולש רעטקינייארַאפ ייב ןשטנעמ 2,500 -- גרעבנייפ .ל

 ר 1110 0000 00000000000000091 9111 1113 01100010010911138 3331 1311 111 111 11 1111 11 1118 1111 1113 1111 1111 1 111 1838 1181 111 6111 183 1 3841 111 1141 1118 1 1 1131 111 1 1111 1811 1111 8111 1111 1111 1 1118 1111 1111 1111 1 1 1 1 1111 1111 1111 11 111 111 1111 1118 1111 1188 11 1111 1111 1111 1 1 1111 1926 ,25 יַאמ .י .1 .פ.מ --- גנורעייפ
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 ןסירגַאב רימ

 .סרמ ןוא .רמ ,יקסניר
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 - ש
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 לאטנעזָאר

 םיובנעזָאר
 .ג ,ןעזָאר
 .ר ,ןעזָאר

 .א ,ןעזָאר

 לאטנעזָאר

 .ע ,דראגיר
 .ק ,לאטנעזָאר
 .ס ,ץעווארפאר

 .מ ,ןעזָאר

 ד ,ןיימשניבור
 .ם ,םולבנעזָאר

 בה

 .ב ,קינזער
 רעדור

 .א ןיווי

 .מ ,ןײטשטַָאר
 .ע ,רעטיר

 םהרבא ןוא לחר

 ,רעדיינשניבור
 .ש ,ןעזָאר

 .ג ,טולבטַָאר

 .ש

 אריּפאש
 .ק ,רעדיינש
 .ל ,ץראווש
 .א ,רענידלוש
 ב ,אריּפאש
 .8ֿ ,ןייטש
 רעגניזעלש

 טו 11 1111 1111

 .א ,גרעבנעזַאר

 .שז

 ר
 ףשטהא הָא ןעצ וואלוו ווו 0 1 וו 1811

 ףע שר א ןופ טיפַארגַאילביב

 ? -- טמנסט6ס (זעסטק6 1 6תסחנ15 ש/ סמט{  !זסשזּפ, 2םנ1ס., 1//ס 26, 1936.

 1936 ,26 יַאמ .י .ג ?גָאט, -- ךרד ןפיוא קירוצ --- גרעבדלָאג .צ .ב
 11 1 ת1--20161 2/8ץ/615 םסש סת ?/סגמט+

 עתטמנוס 1660062, 28116., 1//ס 28, 1936

 אז. ן. 019ג---11ט6 תטסתוּפ, א!ס?תומס 51618611, א. +., אם 27, 1936.

 ףעטרַא םנופ עּפורט-רע"לטסניק עקידנרילָארטסַאג יד -- ץטַאק מ
 1936 ,28 ,יצצ:מ עיפלעדַאליפ טלעוו עשידיא -- :טַאנלָאװ, ןיא

 -- "רמועב ג"ל, ןוא "טנזיוט טרעדנוהייווצ , --- דלַאווכוב .נ

 20 3 .סמ

 רעשידיא רערעסעב רעד ןוא ץנעגילעטניא רעזדנוא -- ץעווַארק נ

 1936 ,29 יַאמ עיפלעדַאליפ טלעוו עשידיא --- רעטַאעט
 אז 5.--ם03:9601316 גמ 2סססע, 08 (בסנצצ 5668 14

 8ס9!סג 2טסתומַס 1 סחנפסמו/ ןטמ6 4, 1936

 1936 ,5ינוי טַאלבנכָאװ סעיס"לעשט -- ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו -- .ש ;ז
 אַז. 5.--- 6015, ס1 /ס69מ ססזמססצ 2016 מת (0ג6111ע .

 8090 תטסמנמסז 1 ?סםנּפסתוק+  ןטמ6 60, 6

 -- רָאי 10 טרעװ רעטַאעט-רעטעברַא רעשידיא רעזדנופצ

 1936 ,11 ילוי ; ה .פימ

 1926,11 ילוי .י .נ .פ.מ --- רָאי-יילבוי םוצ ךיז טיירג ףעטרַא רעד --- סירפיש השמ
 .י .נ -- סעיצַאזינַאגרָא ןס:מ עלַא וצ -- ץישפיל .ש

 1936 ,13 ילוי (ןַאמדירפ .מ ןופ וװכרַא ןטַאווירּפ ןיתל ךזי טניפעג)

 1936 ,20 יללוי .י .נ .פ.מ --- רעטַאעט-ףעטרַא ןגעוו רמרמ .ק רבח --- סירפיש השמ
 סלַא רעביירקסבוס-ףעטרַא 5000 ןפַאש וצ ףור -- ןַאמצלַאז .ר

 .י .1 .פ.ימ --- ייליבוי ןט10 םוצ הנתמ-ןדרָא

 עלַא וצ טעטימָאק-טָאטש רעקראצי וינ ןופ ףור -- רעליש ה

 1936 ,29 יַאמ

 1936 ,25 ילוי

 1926 ,1 .גיוא .י .נ .פ.מ -- סעשטנערב

 יד ףיוא טעװענַאלּפעג ןוא ןת:טעג טרעוו סע סָאװ -- ןַאמליפ

 1926 ,7 .גיוא .י .גנ .פ.מ -- רעטַאעט ןופ ןטיבעג
 1110 161 םטסגוש614---1116 2161 סתנסמ 118 206016006-

 א!סעמומסז 1610611/ תוגש 21, 1936

 .י .נ .פ.מ -- רעטפש:עט םעד םורַא ןוא ןיא --- ןָארקע .א

 םעד ףיוא ןָאטעג ןוא טעװענַאלּפעג טרעוו סע סָאװ -- ןַאמליפ

 1926 ,4 .ּפעס .י .ג .פ.מ -- רעטַאעט ןופ טיבעג

 1936 ,18 .ּפעס .ינ .פימ -- ךיז טיירג ףעטרַא -- גניר מ

 1926 ,18 .ּפעס .י .נ .פ.מ --- סעיזנעטערּפ ןָא --- דלַאוװכוב נ

 ספעטרַא ףיופצ דלודעגמוא טימ טראוו ןעמ -- ווָאבוקַאי .ב

 1936 .2 .טקָא .י .נ .פ.מ --- "טנזיוט 200,

 1926 ,9 .טקָא .י .נ .פ.מ --- ןָאזעס-ףעטרַא רעיינ רעד --- ד-?ַאווכוב .נ

 1926 ,12 .טקָא .י .נ .פ.מ --- סוא-גָאט ןייא-גָאט --- ַאכמקל
 טֵט 8.--81 מס 20/61 10600:6 אז + 1165, 6006 14, 1936.

 8. 1--ע10015מ ?סחנוספש 0 2116{ א +  ישסז18-16160., 004. 14, 1936.
 םס;סֹומַש (16168--(0סחזמומס סתמ8 ?מ)סץס016 7103 (0קסתפ 1

 ט608פס0מ- !םסמ!ץ (002ע6:, 6061 15, 1936
 אז. } ס1סגמ--- 200,000 א/סנמומס 1261061 6004 15, 1936

 טרעדנוהדייווצ , ןוא רעטַאעט-סקלָאפ ןיא ?לאימולש, -- דמלמ .מ

 1926 ,16 .טקָא עיפלעדַאליפ טלעוװ עשידיא --ףעטרגצ ןיא ?טנזיוט

 1926 16 .טקָא .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא ןיא ?טנזיוט טרעדנוהייווצ , --- דלַאווכוב .נ

 1926 ,16 .טקָא יי .נ .פמ --- 200,000 סמכילע-םו"לש -- ינודקומ .א .רד

 ןיא ןָאזעס טנפע 200,000, סמכילע-םולש -- ןילדע םַאיליװ

 .י .נ "גָאט, -- רעטַאעט-ףעטרַא

 1936 21 .גיוא

 1936 ,17 .טקָא



 ןסירג אב רימ יואב טטטבא ף בע טרַא רָאי ןע צ

 יאיזריירז היא ףע טרא ןעפ טיפארגָא קט +
 ןאמנ =

 ה .טיוואהיווש
 .6 ,ץיווָתק יש

 .מ ,אגארש 1936 ,24 .טקָא .י .נ .פ.מ --- סיוא-גָאט ןייא-גָאט -- .כ .?זא .מ

 1936 ,23 .טקָא .י .ג ?גָאט, -- ףעטרַא ,גָאט ןופ גנַאג זיא --- גהעפהקאג צ =

 זאג סח1161 8טסמוט618---5מס1סתג .21610/161-
 אפי 109965, א- ץ., 604 20, 1936.

 עט 1116: 110:ש111----41610061ג 85 6011 81101609פ 1/6ש ,4:161 (0סתנ60-
 טשפ א. ץ., 004 20, 1936:

 ? - 2116! הטמפ 2011041מ0 161081 טט113 200,000.

 רעקנעש
 .ג ,רעדיינש
 הרש ,ןאמקנייש
 .א .ס ,ןאמטכעש
 ןייטשפרעלש

 ןאמלוש ךמס תּסש 16006:/ א. + , 006 24, 1936.

 .פ ,ףיש 1936 ,24 .טקָא .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא ןגעוו ץנערעפנָאק-סקלָאפ יד -- דלַאווכוב .נ
 היורזאזיוש

 י נאו

1110 1 1111 111 1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 1131 1111 111 1111 1111 1881 11 1111 1111 1111 1111 1 1 1111 1111 1111 1111 118 11 1111 

 ,סעבנאווש םנופ גנואיוב רעד ןיא ףעטרַא ןופ עלָאר יד -- ץישפיל ש

 םלאש 1936 ,30 .טקָא .י .1 .פ.מ --- טנָארפ ןטקיניײפ-צרַאפ

 2: ר ןסעמ 2סחגםס|!ןקמ 25---1 1606 '1616900068. 6004. 1936.

 רעה 1926 ,.ווָאנ .י .ג "טפירש, -- ןעזעג בָאה ךיא -- ןַאמדײז לשרעה

 .ס ,רעפיש 1926 ,.ווָאנ י .נ לַאנגיס -- סעיסרוקסקע-רעטַאעט -- רידַאנ השמ

 .ב ,גרעבפַאלש 1926 ,6 .וָאנ יי .ג רעפמעק רעשידיא -- 200,000 -- שטינַאּפ רודגיבא

 .ד ,רעליש ליּפש עקיברַאפ-ליפ ;צ -- ?טנזיוט טרעדנוהייווצ* -- ןיג-לֵא .מ

 .ד ,רעליש 1936 ,13 .ווָאנ .י .ג .פ.מ --- ףעטרַא ןיא

 .פ ,ץאלקלאמש ? -- 2 טמוסט6 1606. . . 210/0ת160 א + , אסט 18, 1936-

 .מ ,קעש טטנעגסזג 5110:01---1 1166 !אסוש 26951060/ 604 106 הטסמוג6-
 ןאמרעדיינש וא +  ךנזמס5, !אסט. 29, 193-

 ? ןיוש תנסמסז 0 1,00110496---1 46 51096 זמ הסטופז א + פטמ, 060. 19, 1936-

 .שזד ,רעכיירש עלַא וצ ףעטרַא ןופ צור רעקיטכיוו --- טעטימַאק ייליבוי-ףעטרַא

 .שזד ,קנארש 1936 ,27 .צעד .י .ג .פ.מ --- סעיצַאזינַאגרָא-סַאמ עשידיא

 .שזד ,ָאריּפאש -- טנייה ןוא לתצמַא -- םלוע-רעטַאעט רעשידיא רעד -- רעדניל .ב ננ

 .ה ,גרעבנייטש 1937 1 .נַאי יי .ג "גתאט;,

 .ק ,ןייטש 1927 ,8 נַאי .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא ןיא 200,000, --- ןַאמיײה סיאול
 אז 1. טט.--'סתסממפ . 00:!8ע!ץמ 208! 20016, א  צ , |סמ+ 22, 1937.

 עט 5.-- סמסנמפ' תסטנטס8 ַצ 4:161 1108
 1 צ הלזמס=/ ןסד1 220 1997

 "שטסגמפ 15 2860160660 08 1100190 11060126-
 נא( + לשסת18-16160., ןםמ. 23, 1937.

 ךָאו רעד ןופ ןכַאז עטסטנַאסערעטניפצ יד -- ןילדע םתשילל?יוו

 1927 ,23 .גַאי .י .ג "גָאט, -- קיזומ ןוא רעטַאעט ןיא

 1937 ,24 .נַאי .י .נ .פ.מ --- ףעטרַא םעד ןיפצ ?ןטייק , סקיווייל --- ןייטשּפע ךלמ

 באנינ ןישזדוי

 1111 1111 11 1111 1111 1111 1331 1411 ר 19

 רעגניז םייח אזי }/ סושנמ--1 6ט:045 תן ס8 2:063066 םַצ 106 064
 ןעזסעמומס 2616, א {., ןסשנ- 25, 1937.

 טט0116: 110ז1נ1סח1---21161 (ג/סטק 24600ט6 ןמ 2ט599100 21ס/-

 םסמוצ אסשפ א צ , ןסמ. 260, 1937.
 2092 8 םסצסווגע (30169---201618 פסססמס ?ז?ססוגססמ 090195685 106 ת6טס-

 ןטטסמ+ םסמֹוצ 0סזעס2 א + , סח 27, 1937.
 -- 8 2טפפ!סחנפ 168168 !ת תּסוא 2116! 210צ-

 8500101151 (0001, ןסחמ.- 30, 1937

 -- רעטַאעט-טסנוק רעטעברַא רָאי ןעצ ןופ בוט-םוי רעד -- ץישפיל .ש

 1937 ,31 .נַאי 2 ה -םִיּמ

 ןזטנמ 5606:61ס6ש---21161 1601:6 21686218 ' 6000408 .
 5006, א ץ , 262. 1, 1937.

 "ןטייק , סקיווייל ןגעוו עיסוקסיד ַא ןָא ןביוה רימ -- ןיגלָא .מ

 םצסזגס116 פסןכזסדנס

 2:0010016 1סע/ (0006118/
 תססנס סשמ8 41

 ןמפזתוגס11סב
 1 וו 1 1 1 1 1 111 1111 1118 11 11 11 11 1111 11 111 111 1111 1118 11 1 1 1 1 111 1 118 1181 1 8 8 1 118 188 1181 1118 118 1 18 1818 81 11 81 11 1 11 1111 1 11 1 11 111 1 1 18 1 111 1 18 1 1118 18 18 1118 11 1 18 11 1 1 1 1818 18 1 1 1 1 1111 1 81 1181 1 1 1

 221 8096 ?סשנעאשסצ

 םז:ססעועמ, א. צ4
 גאנפטנמפ 7 1927 5 .בעפ .י .נ .פ.מ -- ףעטרַא ןיא

 5 ןרעכיזרַאפ וצ ןפור ןטעטימָאק-טָאטש ןופ ןרַאטערקעס

 = רער 1037 ,8 .בעפ .י .נ .פ.מ -- רעטַאעט-ףעטרַא

155 



 סעשט

 2 .רב .רעיבאראסעב
 .ת 2פ .א

 ךייא וצ גנוסירגאב עשרבח רעזנוא
 .רעליּפשיוש ףעטרא

 3 .רב רעמַאה ןוא פרעס
 .א .א .א

, 

 סירגַאב .ַא .ַא .א ןו

 .א .א .א ,11 שטנערב

 .א .א .א ,17 שטנערב

 רעייט ןוא ביל זנוא זיא ףעטרא רעד

 טשעט הא ךָא" ןעצ

 40 .רב ןאמייס ןינל
 עיפלדעליפ- א .א א
 ףעטרא רעד לָאז ןבעל גנאל

 .רעטאעט

 א ,59

 א .א .א ,9 .רב דואווייה ליב
 .שזד .נ ,ןָאסרעטעּפ

 6 .רב סעוואטאק וויטס

 .א .א .א

 רעטאעט ףעטרא םעד טפירגאב
 .ייליבוי ןקירָאי ןעצ ןייז וצ

 רעמעברא רעד לָאז ןבעל גנאל

 ףעטרא רעטאעט-טסנוק

 .א .א .א 7 שטנערב

 .א .א .א ,8 שטנער

 -אב דיירפ רעכעלמיטקלָאפ טימ

 ןייז וצ ףעטרַא רעזנוא רימ ןסירג

 םיא ןשטניוו ןוא ייליבוי ןקירָאי 0

 .ןגלָאפרעד עקידרעטייוו

 .א .א .א ,9 .רב רעוואשראוו

 .א .א .א 10 .רב רעקסניּפ

 רעקיצנייא רעזנוא ןבעל לָאז

 רעטאעט רעשירַאטעלָארּפ רעשידיא

 .עקירעמא ןיא
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 .א .א .א ,20 .רב רעסעדא

 ןייז וצ ףעטרַא םעד ןסירגאב רימ

 .ייליבוי ןקירָאי ןעצ

 .א .א .א ,24 .רב

 -נוא ןענייז ןעגנוכיירגרעד ערעייא
 .ןעגנוכיירגרעד ערעז

 .א .א .א ,27 שטנערב

 .א .א .א ,34 שטנערב

 רעטעברא רעד ןבעל לָאז

 ! רעטאעט

 ףעטרַא רעזנוא ןסירגאב רימ

 .א .א .א ,36 שטנערב
 ינאבלָא

 37 .רב ןאשזדיב ָאריב
 -א"א א

 רעטאעט ףעטרא םעד טסירגאב

 עטוג רעייא טימ ןָא טייג

 .טעברא עלערוטלוק

 .א .א .א ,49 .רב טייהיירפ

 ןיוומאב ילתפנ
 .א .א .א

 .שזד .נ ,קראונ

 ,90 .רב

 .א .א .א ,52 .רב ןילאטס

 .קעס ,ןאמדיעז

 רעוואנרוט רעריזאמ

 .א .א .א ,53 .רב

 ףעטרַא םעד ןסירגאב רימ

 א .א .א 894 שטנערב

 .א .א .א ,פפ שטנערב
 .שוד יה ,קראונ

 .קעס ,רעשיפ .פ

 ףעטרא רעד לָאז ןבעל גנאל

 .א .א .א ,86 שטנערב

 !טעברא רעייא רָאפ טצעז

 .ןגלָאפרעד ערעסערג טימ ךָאנ

 .א .א .א ,60 שטנערב



 טוה העט עא אי ןעצ

 -ַאטעלָארּפ רעזנוא ןסירגאב רימ

 -קעלָאק ףעטרא ןשירעלטסניק ןשיר

 םואעליבוי ןקירָאי 10 ןייז וצ וויט

 ךיירגלָאפרע ךייא ןשניוו רימ ןוא

 -עקידרעטיױו ערעייא ןצעזוצראפ

 .טעברא

 וװָאניװטיל םיסקאמ

 א .א 64 .רב

 ןוא

 29 לוש

 .א .א .א ,69 שטנערב

 ןסירגאב רימ

 .סעקינפעטרא

 .א .א .א ,66 שטנערב
 ץעיפלעדאליפ

 ערעייט ךייא

 .א .א .א ,69 שטנערב

 שזד .נ ,טעבפזילע

 .א .א .א 1

 ּפָא ןצעש רימ .רעליּפש ףעטרא

 וצ ךייא ןשטניוו רימ .טעברא רעייא

 עטיירב יד ראפ רעטאעט רעד ןרעוו

 .ןסַאמ

 .א .א .א ,74 .רב

 ףררררר רו 1 1 11 ר

* = = 9 5 
 זו ןפ .7 .

 8 יא .א 75 ףפ

 .א .א .א ,89 שטנערב

 ר א ,1 שנמ עהב

 ףעטרַא םעד ןסירגַאב

 ,וזוטקעלַאק

 .א .א .א ,92 שטנערב

 אינישזדריוו ,דנאמשטיר

 .א .א .א ,97 שטנערב

 י .נ ,אלעסיטנאמ

 סא .א ,9 שטנערב

 רעטאעס ףעטרא רעזנוא לָאז ןבעל

 .א א א ,0װ רב
 טיפלטדאליפ

 60 י'; זאל

 .א .א .א ,108 שטנערב

 סעקינפעטרא םירייוואכ

 טעברא עטוג רעייא רָאפ טצעז

 .א .א .א 112 .ר

 וו רב ךי שריה
 א .א .א

 ףעטרַא םםעד טסירגאב

 גרעבנעטור קט
 .א .א .א ,140 .רב
 ףעמרַא םעד טסירגאב

 ווימקעלָאק

 .א .א .א ,145 שטנערב = 5 5

 .א .א .א ,146 .רּב רעקצולס

 ןק ןצ ערי םעד טפירנאב

 ,ןעסומ ,ןידלָאג דורטרעג ,דלעי

 -יינש ,ןאמטכעש ,ןהאק ץיװָאקסָאמ

 -אלכאז ,גרעבנעזָאר ,ףלאוו ,רעד

 ,אקשורטעּפ .מ ,אקשורטעּפ ,יקסוואד

 .רעוואדיינש ,סיראמ

1} 0= ) 
 +ש/



 עא שא
 1111 1111 ר ורע דוד

 ףעטרַא םעד

 1111 1111 1111 1111 1111 111 רבו

 סירגַאב .ַא .ַא .א ןופ סעשטנערב

 .א .א .א ,149 שטנערב

 .נָאק ,טרָאּפשזדירב

 .קעס ,ןירג

 .א .א .א ,153 שטנערב

 ףעטרַא םעד טסירגאב

 .א .א .א ,ןפפ שטנערב

 196 שטנערב וװָאריק

 א .א ,157 שטנער
 .סאמ ,ידאביּפ

 .א .א .א ,164 שטנערב
 ו ת

 .וװ ,טומסטראּפ

 .א .א .א ,167 שטנערב

 עדנצנעלג רעייא טימ ןָא טייג

 .טעברא

 -רעטייוו ףעטרַא םעד ןשטניוו רימ

 גלָאפרעד ןקיד

 א א א 173 רב
 עיפלעדאליפ יז תףפיודא; בית

 וע יא בו שנה הע
 רעטאעט א רעתמא רעד ןרעוו
 ארּפש 0 ?דיא רעד ןיא

 .א א א א 179 =
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 ףיוא

 רוטלוק

 -טָאטש רעקרָאי וינ

 .א .א .א ,טעטימָאק

 .א .א .א ,188 שטנערב

 .א .א .א ,194 שטנערב

 = וע = 2

 א .א .א

 א .א .א ,217 שטנערב

 א 229 הב רעסערא

 -קעלָאק ףעטרא םעד ןסירגאב רימ

 .ייליבוי ןייז וצ וויט
 א ,233 ׁש שטמ נע ערב

 םעטװ הַא הָאִי ןעצ

 .א .א .א ,24| שטנערב

 217 שטנערב רעילָאדָאּפ

 .א .א .א

 ןייז וצ ףעטרא םעד טסירגאב

 .ייליבוי ןקירָאי ןעצ

 -לעוו ףעטרַא רעד לָאז ןבעל גנאל

 רעטעברא רעד טניד רעכ

 .גנוגעוואב

 .א .א .א ,300 .רב ןעיורפ
 .דריוו ,קלָאפראנ ןוא טומסטראּפ

 .רב א כארא ַאסעב רעד
 .א 00

 ןעצ ןייז וצ ףעטרא םםבעד טסירגאב

 םיא ןשטניוו רימ .ייליבוי ןקירעי

 ןוא רעטעברא יד ןעניד לָאז רע

 ןלערוטלוק םעד ףיוא ןסאמ סקלָאפ
 .טיבעג ןשירעלטסניק ןוא

 רעזיינאגרָא ,יקסנעדור םעס

 נלָאפרעד ךס א ךייא ןשניוו רימ

 וע יק ףעטרא עגנוי ריא

 .א .א .א ,406 שטנערב

 רעגנַאל סיראמ

 ת שש 02

 מת 54

 א א יי ,95 שטנערב

 א .א .א ,908 שטנערב
 .ּפ ,רעמסעשט



: 
 1 וו 111 1 11 11 11 1 1111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ר בו בר ףשטרא הא ןעצ

 ץיניװַארּפ רעד ןופ ןעגננוסירנַאב

 ןוא רעדנעצנעלג רעייא טימ ןָא טייג ןופ גנוסירגאב עקיצראה א

 .טעברא רערַאבטכורפ רעטַאעט טירטס טאנלָאװ

 רעטנייפ סיראמ רעווַאכ .אּפ ,עיפלעדאליפ

 עיפלעדאליפ רעשזדעגעמ טפיוה ,טוגָאק בייא

 ריא ןעוו ,וועטנאי זנוא ייב זיא'ס | !רעטאעט ףעטרא םעד ןסירגאב רימ | ףעטרא םעד סורג ןשרעוואכ א

 .ןאטסאב ןיא רעטאעט טליּפש ןקירָאי 10 רעייז וצ וויטקעלאק

 גרעברלָאג .ל םלראשט 5 2
 גרעבנעטכארט םהדרבא

 1101! סוג , 1,10158-
 סאמ עטרבח ןוא רבח עיפלעדאליפ

 ףעטרא רעזנוא ןסירגאב רימ אינישזדריוו ,טומסטרָאּפ
 .ייליבוי ןקירעי 10 ןייז וצ רעטאעט

 םוצ גנוסירגאב עקיצראה רעזנוא

 אז. 6 2118. .ףעטרא ןופ ייליבוי ןקירָאי 0

 ן; 4 םספמסשש רעדירב גרעבנעזַאר
 סא םסתג 5סזתאזםא טי

0 

 רעכלעוו ,ףעטרא רעזנוא לָאז ןבעל טעברא עדנצנעלג רעייא רָאפ טצעז
 ןשידיא ןרעסעב םעד טרעטסיינאב

 עט שואה | / 0552 טל =} וו שש 2
 טפט56ח*5 6 ;רד ר טסע אדוארב 5

 עשיטַאמַאר עוו 4
 ןָאטסָאב 8 לט סּפמנמסזסמ, וי 6 .אּפ ,עיפלעדאליפ

 סעסקעט סאלאר
 ןגלָאפרעד עקידרעטייוו וצ סיורָאפ .ףעטרא םעד טסירנאב

 : .א .א .א ,104 .רב ,ץרּפ .ל י
 שטנערב רָאקיא ןוא

 ,סגרעבדלָאג ,סוקנאט הרש ןוא דע ,ילאמ

 טפאשלעזעג עשיטַאמַאדד א א = ,דירפ םוחנ םייח ,סערדנא ,ליניסבאק
 ,סיקצינדור ,סנאמקוב ,ןיוועל ,גרעבסדנאל

 אנאקיש .קינלעמ .ל .מ ןוא ןיישנאס
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 ווער 11 1111 111111111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 111 111 1111 111 111 1111 ר שש סה א ְרָאַ* ןעצ 1 911 111 רו

 "ףעטרא , ריד סו

 ןופ עגיב ז ף וא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעטאעט רעטעברא רעשידיא רעד

 = טעגיַארעגמינ ּפמעק
 .י .ג ,ןָאקיב י טאפ

 רַאפ ּפמעק רעד ןייז וצ עיצידַארט ןייז ןָא טלאה "טעגיַאדעגטינ , .רדסכ יוזא .ןוא
 .רעטעברא םעד ראפ גנולייווראפ עלערוטלוק ןוא גנוליוהרעד ,ורּפָא

 קיטיירפ .ירפ 10:90 טסיא קרַאּפ 2700 ןופ גָאט ןדעי ּפֶא ןרָאפ ןליבָאמָאטָא

 .ֿמ .נ 2:30 ןוא ירפ 10:30 תבש ,טנווא ןיא 7 ןוא ירפ 0

 8- 1400 קורבאטסע סיּפָא טָאטש 781 ןַאקיב ןַאפעלעט

 ךָאװ א רעלַאד 0

 עינָאלַאק רעװיטַארעּפַאָאק רעטעברא רעד ןופ סורג א

 (1166085 !?סזמ
 -יירגרעד עשירעלטסניק ןוא ערעסערג ו

 .ףעטרַא ןופ םירייוואכ ערעייט ןעגנוכ

39 
 ךזז= תתז2תז 2221

 םתאא ךיתס 1251 8

 סע אמתשש צסםא פתאסישזס8 ט869
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 וואו 0011 או = ע ט ר ַא ר ָא ' ןעבצ

 | זייּפש טימ ךאלקעּפ ןטנעזערּפ ןקיש רימ
 .רטאבראפ ןטעװַאס ןיא רעדיילק עיינ ןוא

 ,ןלױּפ ןייק רעדיילק עטלא רימ ןקיש ךיוא

 ׂש ןוא ,יקאווָאלסעכעשט ,ךיירטסע ,יווטאל ,אטיל

 .רעדנעל ערעדנא

 ת 2ק7ת 26 004
 1 טאזסא 50ט228

 ןזמשש צסםתא
 21.סעמסןטנמ 4

 סקעמ ןוא ַאננַא

 טַאטשנָארק
137:600010 226010 200 

 2. 86046ז8 ם:טז 6

5664 4186 -- 1502 
 4616 טטזמספסע/ 7

 ךיז םומ סע סָאװ ןסיוו טליוו ריא ביוא

 םלעוו רעניימעגלא ןוא רעשידיא רעד ןיא

 ןופ קנעדנָא םוצ

 לַאנרושזדנרַאמ

 גָאט ןדעי

 גרובנידלָאג לוימעס
 לוָאּפ ןוא אשוד

 טסירגאס עמריפ רעדיילק עטסואווַאב יד
 ."ףעטרא, םעד

 : םרָאטס ייוװצ
 ןייז וצ ףעטרא םעד טסירנאב

 .ייליבוי ןקירָאי ןעצ
 דיַאס טסיא רעד ףיוא ענייא

 117 פ?םאזסא 8
 (ססז. 0996א 51)

 ןילקורב ,?יווזנארב ןיא רָאטס רעטייווצ

 ' |1586 םֹוזאוא ,/אשםאטמ

 681 10/19068  } (ססזחּסז 116/2/ 51ז661)

 2 (דזסטס 0! 8 2 ,רעטעברא רעד :עלא ןפיוק ?וָאּפ ןוא ַאשזד ייּב
 .לאנָאיסעפָארּפ רעד ןוא ןאמסענזיב רעד

 ןטאמשעג ראפ טגאקאב ןענײז לוָאפ א אשזד

101 
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 עו א רע טא ר עט

 שעל שש ששעשששש שש שש שש שש;

 ===: 2 היי

 ןאּפשנירג סירָא אמ

 ווא רערעטײק רעטמיראב רעד

 ץישוירַאּפ
 סרערעטייק
 טירטס עטפפ טסעוװ 0

 קרַאי וינ
 (גנידליב סרעטפיס ורט)

 קראּפ לארטנעס ןשיװצ
 ייודָארב ןוא טסעוו

 ןָאפעלעט
 7-0698 אנאהאקסוס

 7-1078 רַאגלַאּפַארט

 ןוא עסיורג עלַא ןייא ןדאל
 וצ סעיצאזינַאגרָא ערענעלק
 יי =
 "רעי ערעייז ןעווארּכ ןעמ וק

 א ןט ע קנ ַא ב ץכעי
 עכאלטפאשלעזעג ןוא

 ןעגנומענרעטנוא

 ןעצ

 ןוא רוה

 טָאה ןאפשנירג

 דישרַאפפ יד טימ

 סמוח-לַאב עקיטכערפ ,עסיורג ערעזוא ןיא
 ןרישזנארא רימ

 יה 7 1 גשיײלַאטס

 ןייא ייב ן טפי*

 יות
 ןו=

 -ניא ןו שזדירב ,רעלעב ,סעסנעד ,סיטרַאּפ הוצמ"רב ,תונותח עטפנעש יד ךיוא
 ,טַאטש ןיא ןלעטַאה עטסערג יד ןיא ןרעטייק וצ ןַא ךיוא ןעמענ רימ

 החגשה רעד רעטנוא ,טריטנַא ת! ר ש 2 -- .םייה רעד ןיא ך
 (י .ג ,ןילקורב ןופ) ןַאלּפַאק ןרהא יכדרמ ברה

 סרערצטייק ןציטזיראּפ ןמב) םאה יד ,גנידליב סרצטסיס:ורט צלָאד ןָאילימ

 9ה2ה1פ1הא ס2ת8
 150 לט851 85ומ 51.,, אםצש צס88--(1:06 1516/5 28100/.)

 פטסזסצ 5106סת9)

 866ש66מ 6600! !?סזע 3009! םמ8 םזססםשסצ

 םוססע !עסזמ { 2 1. 008 8! 2טסתט6

 ץסצ 101ס110:11ס3 'שׂש1116 , סג ,1
 5086: = 0098 .םמס תם סו 7175
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 טוט הא ר אי

 ס עעצצעצצצצצצצצצצששעעעעעעשצעצעעצעעעעשטעעעטעטעשעשששש שש שש ש שיש

 ערשטע עעעעעעעעעעע ערע ערע עע ערע ע ערע עעעעעע ערע ערע עעעעעעעטעעעעעעעערועטעעעשעעעטעעעטעעלעטעעעעעטעטעעעעעעטעעעטעעעשעעעעעשעטעעץשעשעשער



 רוט ף ע ט רַא רָא ' ןעצ

 ,ארויב טסיטרא לעד .א .ה י
 יד טימ ןדנובראפ רָאי 20 עטצעל יד ראפ זיא עכלעוו
 ןטרעצנָאק טרישזנַארַא טָאה ןוא ןטסיטרא-טלעוו עטסעדנ
 ,אסיַאר אזאר ,ןיפאילאש .פ יוװ רעלטסניק עכלעזא טימ
 ,רעמערק אזיא ,לדייז אשָאט ,טסילַאבמיצ .א ,ןַאמרעבוה .ּב
 ןפלעה ךייא ןָאק -- .װ .א .א ,טַאלבנעזָאר עלעסָאי
 ןוא קידנרעלַאב ,טנַאסערעטניא ןעגניטימ ערעייא ןכַאמ
 רוזאה  ןריד
 .טכוואב טוג

 : ןָאפעלעט ןפיוא רעדא יח ךיז ט

 2. ספזז{ 2811515 808880, 386 המנמסַצ 51,661

 םצסאועמ, ואס {+ 161 210465 8 1ז

 ! רעבָאהביל-טסנוק ןוא רעלטסניק וצ גנוכַאמטנַאקַאב עלעיצעּפס

 לעד .א .ה, טימ קיצארעּפארָאק ןיא ,"ּפורג יסרעוװָאל טרַא , יד
 ו ךוב-רָאי ןקיטראנגייא ,ןלענינירָא ןא וצ םציא א ,?ַארויב רעשיטסיטרא

 עלא ןרעוו :טלגיּפשעגּפָא ןלעוו'פ ואוו ,"רעלטסניק ןוא טסנוק , ןעמָאנ ןרעטנוא
 1 ,רוטפלוקס 2 ,רוטארעטיל ,רעטאעט ,קיזומ .:יוװ ,ןטסנוק ענייש יד ןופ ןנייווצ
 -ארּפער עשיפארנָאטָאפ טימ 10 ד .א ,ָאידַאר ,ףארנָאטאמאניק ךיוא יו ,טסנוק-ץנַאט

 .ןטיבעג עלַא ףיוא רעלט ףסניק עטסטמירַאב יד ןופ סעיפַארגָאיב ןוא סעיצקו

 .ןביוא ןבעגעגנָא זיא סָאװ סערדא םעד ףיוא ןדנעוו ךיז עיצאמרָאפניא ראפ

 ראטקעריד ,ללעד .א .ה

 15828 508.םזא

 -ָאקףעטרַא םעד שטניוו ךיא 207 205 1518 1

 םפ ן{סט15 2 06 588125 ןעצ ןייז וצ גלָאּפרעד ?יפ וויטקעל | איש ץסזע סע
 ס0עז014611181 - 1006 לע .ייליבוי ןקירָאי

 11זזהא 5:29880
 1271--55וג 54 םיוצמ א +- םתס 2006 (ג:סטק

 9 ומ ס6 קעססזסשמ
 ןסטז+ 8

 (בטזס 1882דתמ
 ןזהדזזתא 8880א 584 זטפזזאנ-מ פ2ת8 םֹו, 0 0? םנסססשסע

 120 טטס0816: 5161 פטמססשצ תטס. תן 2 7

 91 ססמס1} 51:664 אס צסזע סנֹוצ '1104618 5018 ם1 802 (01406 סע 64
 6 צו 7 ףוגסנס, 79 30691 1213 51664

 ת21.ססמסטוז| 0
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 ףע טרַא רָאי  ןע +צ -ץאווואגשגטווווווווווווועוווווו ווו ווו ןוווווו 1 1 1111 111 1111 1 ר ר 1 ר

 ןרענַא'ּפ ןענַײז רעליפש ףעטרא יד

 (רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןופ רָאטקערד ץרַאוש סירָאמ 6

 טָאה רעטַאעטףעטרַא רעד

 סָאװ ,עיצַאטוּפער עכעלרעה .ַא ןפַאשעג ךךיז רַאפ

 .לבוי ןקירָאי-ןעצ ןייז טקיטכערַאב

 עלַאעדיא סָאװ םעד ןיא טײטשַאב עיצַאטוּפער יד
 ַא ןפַאש וצ טרַאּפשעגנײא ךיז ןבָאה ןשטנעמ עגנוי
 -ריו רעקידלבב רעד ןיא רעטַאעט ןשידיא ןרעסעב
 .קרָאי וינ טָאטש-רַאװ

 בעד ףױא טייג קרָאי וינ זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס

 -ָאנגק עלעװלָאװ יד .ּפָארַא-גרַאב טסנוק-רעטַאעט ןופ געוו

 -ַאנ יד ,סרעטַאעט-קסעלרוב עקידהּפצוחד יד ,ועדליב

 "סעסקוס, םשל טיירגעגוצ ןרעוו סאו ,ןסעיּפ עשיר

 טמעשרַאפ שממ ןשטנעמ-רעטַאעט ןטסנרע םעד ןבָאה

 ןופ ףױלטנַאי :טּפעצער םעד ןעבירשרַאפ םיא ןוא

 ."רעטַאעט

 טרָאד .טדערעגּפָא ךָאד זיא רעטַאעט ןשידיא ןופ

 -יא םעד ןיא ,טנַאה רעלופ רעד טימ סָאַאכ טשרעה

 ײפָאסקַאב ןוא םזירַאטס רַאפ לגנַארעג-רעטַאעט ןשיד

 .קיגָאל ןופ קנַאדעג רעדעי טכַארבעגמוא טרעוװ םזיס

 -ָאד עכעלטע ןעמענניײרַא ןָאק רע ,עגַארפ ַא רָאנ זיא'ס

 ..לרעטצנעפ-עסַאק םייב רעמ רַאל

 טָאה ,רעטַאעט שידיא ךיז טפור סָאװ ,םלוג רעד

 -יאַאנ רעטַאװעמלוג ןייז ןיא ןסקַאװעגרעביא ןיײלַא ךיז

 ןרידַארַאּפ וצ ןיי"לַא ןוש ךיז טמעש רע זַא ,טעטיוו

 רעגנע ןייז ןיא טרינירַאמעגנייא טגיל רע ,ןסַאג יד ןיא

 טביױהרעד רענייק .טצכערק ןוא רעווש טמעטנא ,ערָאנ

 יד .דילַאװניא םעד ןופ ףוס ַא ןכַאמ וצ טשינ ךיז

 טריזילַארַאּפ טָאה סָאי רעשידיא רעד ףיא עיצרעניא

 -טסניק ןבערטש עכלעוו יד ןופ עיגרענע ןוא טומ םעד

 -רעד .טנָארּפ ןלערוטלוק םםעד ןעלקיװטנַא וצ שירעל

 טסירגַאב רעטַאעט-ףעטרַא ןופ לבוי רעד ףרַאד רַאפ
 !גנורעטסייגַאב ןוא דיירפ טימ ןרעװ

 ןטסנרע ןַא רַאפ ףמַאק רערעטיב רענעגייא ןיימ

 ןרָאא עשביה ןוא ערעוװש יד ןיא רעטַאעט ןשידיא
 ואו ,עבָארעדרַאג ןימ ןיא טפַאלקשרַאפ ךימ טָאה

 וצ ןטיירעגוצ רָאי ןופ טכַאנ עדעי ךיז ףרַאד ךיא

 ןוא רעטַאעט-טסנוק ןופ לבמַאסנַא םעד טימ ןליּפש

 -כעלגעמ רעד ןופ ןרָאװעג טבױרַאב רַאפרעד ןיב'כ
 .ףעטרַא ןופ ןעגנוריפפיוא עלַא ןעז ןענָאק וצ טייק

 -יא ןיא טייצ עשביה ַא טרעדנַאװעג ךיוא בָאה ךיא

 -רעטַאעט ענייפ יד ןעז טנָאקעג טשינ ןוא עּפָאר

 ליפיוזַא בָאה ךיא רעכלעוו ןופ ?ןטורקער, גנופַאש

 ןָא גתצט ןטשרע ןופ זַא ,רָאנ סיוו ךיא .טרעהדעג

 -ייז ,טריזינַאגרָא טערקנָאק ךיז טָאה ףעטרַא רעד ןעוו

 ,ןשטנעמ עגנוי עלַא טימ ןעװעג סעיטַאּפמיס עניימ ןענ

 רַאפ תוחוכ ןוא טייצ רעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה עכלעוו

 .רעטַאעט רעסעב ןופ עיידיא רעד

 יירפ רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןופ רָאטקעריד סלַא

 רע ?פייו ,ףעטרַא ןופ גלָאפרעד םעד טימ ךיז ךיא

 ןופ רבדמ-רעטַאעט םעד ןיא לקַאפ םעד ןגָארט טפלעה

 -ָאיּפ יד ןענייז רעליּפש-ףעטרַא עקיצרַאה יד .עקירעמַא

 ןכעלרע רַאפ געו םעד ןרעטסַאלּפ עכלעוו ,ןרענ

 טקעװ טײקיטעט-רעטַאעט רעייז .עקירעמַא ןיא רעטַאעט

 ףמַאק םעד ןריפנָא ןזומ רימ זַא ,ןייזטסואווַאב םעד

 .טיבעג-רעטַאעט םעד ףיוא עיצַאדערגעד ןגעק

 -קַא יד ,ףעטרַא ןופ ןגייוצ עלַא סירגַאב ךיא

 ענייפ רעיײז ,רעדינש ָאנעב רָאסישזער רעייז ,ןרָאיט

 ןטנַאסערעטניא םעד ךיוא ,גנוטלַאװרַאפ עלופטקַאט ןוא

 יד ץוח ַא ,ןפַאשעג ןבת:ה ייז עכלעוו ,םלוע-רעטַאעט

 סָאװ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןופ טניירפ רעטנזיױט

 .ףעטרַא ןופ טניירפ יד טציא ךיוא ןענייז

2 

 "טייהיירפדןגרַאמ} רעד ןפ רעטעכראט'פ
 = ןפיראיןטצ םוט ףעטרַא סעד ןפידנאב

 ץנארעמָאּפ .א ו .ש ןיִגְלֶא .מ
 נרעבנייפ . שטידוי .ּפ סמארבייא .וו
 רעטסנעפ .ב ץכ השמ קה .ב יי
 שוהפ = יל הכלמ ןירגרעב
 ןיײטשּפע ךלמ ןיטעק 0 ס דלַאוװכוב .נ
 ןײטשּפע .בא סיטאמ דוד ןאמכעלב .מ
 לערטסאק .י .ה רמרמ ןמלק ןָאזדיװַאד .מ .ח

 נ רישעק דוד קיווָאנ .ּפ גרעבכָאה
 ןאמייה .ל
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 רעווַאּפ-רעװַאכ



 רדררטררוו ווו עטר ַא רָאַי ןעבצ

 -אזוזר רָאיטקַא םעד זיא םעד ךרוד

 עי ןרילַאטנַאק וצ .רָאװעג על םטנאש ףעט הא עו

 -נייה םעד ןיא רָאיטקַא רעד ידכ

 -וקכאנ |ן :2 לָאז רעטַאעט ןקיט

 ןייגטימ ןוא ןעגנורעדָאפ יד ןעמ

 ןופ גנולקיװטנַא רעסיורג רעד טימ

 ךיז רע זומ ,טסנוק-רעטַאעט רעד

 ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןעלקיװטנַא

 -רעק טליּפש ָאד ןוא .טסנוק ןייז

 .עלָאר עסיורג ַא גנוגעװַאב רעּפ

 סיוא ךיז ןענָאק ןומ רָאיטקַא רעד

 ןייז .ןעגנוגעװַאב ענייז ךרוד ןקירד

 ןוא יירפ שיזיפ ןייז זומ רעּפרעק

 ןענָאק לָאז רע ,טרילָארטנָאק ךיוא

 ןּפיט ענעדיישרַאפ וצ ןסַאּפוצ ךיז

 -יס ענעדיישרַאפ ףיוא ןריגַאער ןוא

 סעיצַאוט

 ןליּפש ןופ קינכעט רעד ןיא

 -עװ ןעמונעגניירַא ךיוא םורַאד זומ

 יה טיהא טטעײג ןטטואפ 8 הילעב

 לעשימ איגאס ןופ סעיפצארגָטיב

 ןטױל טיִג רעבײרש רשא טא

 .ב .א פ רדס ב עכעלרעּפרעק ןופ קינכעט יד ןר
 .קיטסַאלּפ ןופ -- ןעגנוגעוו

 דקסױרַא ןליּפש סָאד ןָאק עיצקַא טָאה וויטקעלָאק - ףעטרַא רעד
 .רעטלוב ןוא רעקרַאטש ןעמ ןוא ,ןענַאטשרַאפ טוג רעייז סָאד
 (ןליוּפ) ענדָארג ןיא ןריובעג טשינ זיא'ס זַא ,ךיז טייטשרַאפ ןיא ןיוש ,ביוהנֶא םייב ךיילג טָאה
 807 ,רעבמעצעד ןט16 םעד וצ רעליּפש ףעטרא ןראפ קיטיונ סוג ,עידוטס רעטשרע ןייז

 ןַא ןעועג (השמ) רעטָאפ רעד זומ רע---רעצנעט רעטלושעג א ןרעוו לייט ןקיטכיו ַא סלַא קיטּסַאלּפ
 -ַאט סיקסוועשערעש ןיא רעטעברַא -נופ יד טימ טנַאקַאב ןייז = ןרָאי עלַא יד .גנולקיוטנַא ןייז ןופ
 .קירבַאפ-קַאב רעד ןופ ןטנעמעלע עלַאטנעמַא ןטימ ןבָאה ץנעטסיזוקע ןייז ןוּפ
 ןרָאװעג טריאוקַאװע 1914 ןיא וצ ןעניואוועגוצ ךיז :טסנוק"ץנַאט טריּפעגנָא סַאלקץנַאט ספעטרַא
 -ַאטלָאּפ) קולירפ ןייק ןסור יד ךרוד -רעד זומ רע ,ָאּפמעט ןוא םטיר -נָא ,רעצנעט עטנַאקַאב נעדיישרַאפ

 ריא ןגָארקעג טרָאד .(עינרעבוג רעוו ,תוכייש םעד ןוא רעּפרעק ןייז ןליפ -ַאב ןטסואווַאב םעד טימ קידנביוה
 ןיא ןוא לוש-סקלָאפ ןיא גנואיצרעד ,םיא םורַא ןּכַאַז טימ טָאה רע סָאװ יפָאס ,ןיקָאפ לקיימ רעטסיימ-טעק

 .עיזַאנמיג עטסנעלק יד ןשרעהַאב ןענָאק זומ -יִל ,הַאמיד ,לעגיס טידיא ,ןָאסנרעב
 -עמַא ןייק ןעמוקעג 1923 ןיא ,גנוגעװַאב עטכקרַאטש יד רעדָא טֶא .המצ ןמינב ןוא ןַאמליימ יל

 ןטימ שיסור ןיא טליּפשעג ,עקיר רעדָא רעווש ןכַאמ ךיז ףרַאד רע טָאה קיטסַאלּפ ןיא טעברַא-רָאפ יד
 "רימ יװָאנ, ןופ זיירק ןשיטַאמאדד םורק ,קירעדינ רעדָא ךיוה ,טכִייל ןיא רימ ןעוװ ,טקרעמעג טלוב ךיז
 ןיא ןוא (ןירעװ ,לעסיק :ישזער) ןייז טעו םעד ךרוד .ךיילג ןוא -רַא ןטימ ןריפוצכרוד ןעמוקעגסיוא
 עיצקעס רעשיטַאמַארד רעסקנָארּב -טייד ןוא רָאלק ןעמוקסיורַא ןליּפש ןנעדיישרַאפ ןיא ייס ץנעט יד ףעט
 ןופ ,בולק-רעטעברַא ןקיטרָאד ןופ רעד זַא ,ױזַא שינָאל ךיוא ןוא ךעל  -ַאב ערעדנוזַאב ןיא ייּפ ,ןקיּפש
 וצ ןרָאװעג טקישעג זיא יז ןענַאװ ןעז ןענָאק סָאד לָאז רעקוקוקצ -ףעטרַא ןטימ ןטעברַא וצ .ןטעל

 ישזער ןענרעל וצ לטסעמ 'בקעי -רַאפ רעסעב סע ןוא רערָאלק ךָאנ ַא ןיא ,ץנַאט ַא ףױא וויטקעלָאק

 ןַא ןסָאלשעגנָא ךיז 1930 ןיא .ןיטש רערעדנַא ןַא טימ יװ רעטּכיײל ךס
 טקידנעעג ןוא עידוטס-ףעטרַא רעד טליּפש רעטַאעט - ףעטרַא ןיא -ױש-ףעטרַא יד  .עּפורג-רעטַאעט
 .ןסרוק : יד -רעּפרעק ןוא ןצנַאט טציא ךיוא ןוא קיגױב רעמ ןענייז רעליּפש
 -קעלַאק ןטשרע ןיא טליּפשעג .עלָאר עקיטכיוװ רעייז ַא גנונעוװַאב דַאב ןופ גנוטיידַאב יד ןעייטשרַאּפ
 ריפ, ,"טרעקעל שריה, ןיא :ויט רימ עכלעוו ייב ,ןסעיּפ עלַא יד ןיא -רעטנוא רעמ ןָאק סָאװ ,גנוגעוו

 ןיא טליּפשענ ."רעטינש, "געט דנוא ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא  -עגעג ַא רעדָא פיס םעד ןכייהטש
 ןָאטגניױװיר, :וויטקעלָאק ןטייווצ -יינש אאנעב ןופ ישזער רעד רעט ןָאטעג ןָאק סָאד יו ענעצפ ענעב

 -עדלָאג , ,"טאביק ןימינב , ,"טירטּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג דימת זיא ,רעד זַא ןוא -- רעטרעוו טימ זיולב ןרעוו

 ."גרַאב רענ ןוא ןטנעמעלע-ץנַאט רַאּפ עזַאב רעד ןופ ָאּפמעט ןוא םטיר ךרוד
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 טיט לד א הל ;טיואוסה
 ָאקש , ןיא ןוא רדה ןיא ןעגנַאגעג

 ?טסעמ בקעי י
 ןיא רעדיינש סְלַא טעברַאעג ."ע

 (1 ןטייז ןופ סולש) ןייז .וועיק ןא ןו וויל" 2 רעא= =

 עניב רעד ףיוא טירטפיוא ןטשרע

 : -יַארקוא רעד ןיא טכַאמענ רע טָאה
 טרינַאיצקנופ עיצַאמַאלקעד ןוא עיצקיד רַאפ רערעל ןוא רָאטקעריד סלאצ 2 עי ר :
 : 0 : ליּפש רעד ןיא ,ךַארּפש רעשינ

 ,רעדיינש תאנעב -- ליּפשױש רַאפ רערעל סלַא ןוא ,לטסעמ בקעי רעטייוו א יש 2
1 

 ןזעװ-רעטַאעט רַאפ ,דלעפנעזָאר ןוא ןַאמדירפ .ב ,ווָאקנימ .ב .נ -- שידיא רַאפ

 ַאקיש ןיא יז טצעזַאב ,עקיר -- קיטסַאלּפ רַאפ ,יקסמָאדַאר יעגרעס -- גנודליב-םיטש רַאפ ,דלַאוװכוב .נ --
 עטכישעג-רעטַאעט רפאֹפ ,רמרמ .ק -- רוטַארעטיל .מַארד רַאפ ,ןָאסנרעב יפָאס ו 1 1 בע ו

 : : ריינש-ןעמַאד .ַא סלַא טעכרַא

 ןלֿפ וע םקונג ָאנרע .(סיקצַאש .י .רד -- הע יי

 עקיבללעז יד ףױא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עידוטס-ףעטרַא עטייווצ יד א א
 .ןֿ* 2ו עו 3 קץ -עש=6 ןעוו

 -רעטעברַא יד ןענידַאב וצ ידכ ,רעטעּפש טָאה יז ךיוא .עטשרע יד יו תודוסי ש 2 2 2 : טריט
 זיישרַאֿפ וצ טגנטַאלַאב ןיוא

 סרידַאנ-עלעדנעמ) ןעגנוריפפיוא עקידנעטשטסבלעז עריא טַאהעג ,גנוגעווַאב

 -רוב טלעוו יד רעהַא גנַאלרעד ,, סרידַאנ ,?ןּפיט-םכילע-םולש , ,*טָאכיק ןימינב,

 ךיוא יו ,סענעצס-ןסַאמ ןיא ןרעוװ טדנעוורַאפ םעד ץוח ַא טגעלפ ןוא (.ַא .א ?יוש

 .ןעגנוריפפיוא-ףעטרַא עקידנפיול יד ןיא ןלָאר עניילק רַאפ

 :רענעמ 7 ןוא -- דבַאב ,וָאל :ןעיורפ 2) עידוטס רעד טָא ןופ לייט ַא

 ןיא .ןענייארַאפ עשיטַאמַארד
 יטַאמַארד-שירַארעטיל רעגַאקיש

 טקילײטַאב ךיז טּפַאשלעזעג
 -פיוא עריא ןופ עקינייא ןיא ןלָאר
 ןייק ןעמוקעג 1992 ןיא .ןעגנוריפ

 (ָאריּפַאש ,ןייטשנעװעל ,ןעזָאר ,סבתאקיישזד ,יקסניטסָאג .רעדנעב ,דלעפסינַא = סירָאפ ןיא טליּפש .קרָאי וינ
 .ויטקעלָאק-רעליּפש ןטשרע ןיא ןײרַא 1921 ןיא זיא = עניילק רעטַאעט-טסנוק

 ןיא ךיוא ךיז טקילײטַא
 נ טעדנירג 1925 ןיא .ס

 אגירזוזזוי- ירד ידוז * -
 טפַאשלעזעג-רעטַאעט עשידי

: 

 ףיוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז סעידוטס-ףעטרַא עקידרעטייוו יד ךיוא

 יד טעדנירגעג 1921 ןיא טרעוװ ױזַא .ייוצ עטשרע יד יו תודוסי עכעלנע

 ,ןפנמכוט ,ַאװָאנַאדגָאב :ןעיורפ 4) ןטנַאידוטס 11 טימ עידוטס-ףעטרַא עטירד

 ןָאק ,ץיװָאקטיּפ ,ףָארדנעס ,ץיוורוה ,ןַאמסירב :רענעמ 7 -- לעשימ ,רעדעל

 ןענייז (ףעש ןוא שריױק ןָאק ץיוורוה ,ןַאמסירב) 5 עכלעוו ןופ ,(ףעש ,שריוק

 תעב ,ויטקעלָאק ןטשרע ןופ רעדילגטימ ס"לַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רעטעּפש

 -ףעטרַא יד ייב ןלָאר עניילק ןוא סענעצס-ןסַאמ ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ערעדנַא
 ןרתצוועג טמיטשַאב טלָאמעד זיא רעליּפשיוש רַאפ רערעל סלַא .ןעגנוריפפיוא

 ,ןָאסנרעב יּפָאס -- קיטסַאלּפ ,רענישָאגַאנ .ש -- עיצקיד רפאאפ ,רעדיינש ָאנעב

 .גרעבדלָאג עשטיא -- שידיא ,דלַאװכוב .נ --- ןזעװ-רעטַאעט

 10 טימ עידוטס-ףעטרַא עטרעפ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1932 ןיא

 -ַאס ,סילָאגרַאמ ,קינטָאלָאמ עקלייב ,רערעל רעשטמילג :ןעיורפ 6) ןטנַאידוטס

 .(רעברַאפ ,קינטָאלָאמ השמ .,ידנעוו ,ןַאמצריװג :רענעמ 4 -- ןרעטש ,ריפ

 רענישהצגַאנ ,ליּפשיש רַאפ רעדיינש ָאנעב :טרינָאיצקנופ ןבָאה רערעל סלַא

 -ספגלּפ --- ןַאמלימ יליל ,שידיא -- גרעבנייפ ."ל ,עיצַאמַאלקעד ןוא עיצקיד --

 .ןזעוו-רעטַאעט --- דלַאװכוב .נ ,קיט

 עיינ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא עידוטס רעקיבלעז רעד ןיא ןענייז 1934 ןיא

 יקסנישטוט ,ןײטשדָאג ,ןַאמטױרב ,גרעבנעזייא ,רעלדַא : ןעיורפ 5) ןטנַאידוטס 9

 רעד ןופ ןטנַאידוטס 2 ןוא (ןַאמיירפ השמ ,ןָאז ,ןיסאד ,ושָאטַאּפָא : רענעמ 4 --

 .(ץיוָאקטיּפ ןוא לעשימ) עידוטס רעטירד

 טנעצָארּפ 50 םורַא ןופ ןיוש טײטשַאב לַאירעטַאמ-ןטנַאידוטס רעקיזָאד רעד

 ,ּפיט-"רענלָאק-ןסייו, םוצ רעמ טרעהעג טשער רעד תעב .רעטעברַא-קירבַאפ

 .ַא .א רערעל ,רעטעברַא-סיּפָא ,ןטנעדוטס יו

 טימ עידוטס-ףעטרַא עטפניפ יד טעדנירגעג טרעוו (1935) רעטעּפש רָאי ַא

 ,ןַאמּפַאשט ,ןרָאה ,ץירג ,ןײטשדלָאג סירףאד ,טילייב :ןעיורפ 9) ןטנַאידוטס 4
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 רעד רעטנוא עידו

 רע .ןיקקעי ?הנע

 ליּפש רעטעּפש

 א ,'רעטַאעט רעזדנוא; ןיא רע

 יקסנַא .ש ןופ "טּכַאנ ןוא גָאט;

 ערעדנַא יד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא

 .רעטַאעט םעד ןופ ןעגנוריפפיוא

 ןיירַא רע טערט 1928 ןיא

 ןָאנ רַא רעד ןיא

 עידוטס רעד ןיא טייצ רעצרוק

 ןטרעצנָאק ףיוא ףיוא רע טערט

 ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא

 ."ןיווטָאב ילתפנ, ןופ סענעצפ

 סּלַא "טרעקעל שריה , ןיא רעטעּפש
 ןופ שיור, ןיא ;רעדייננש לרעב
 ; ןַאמסיִלַאּפ רעד סֶּלַא ?ןענישַאמ

 ןיא ;עקבייל סלַא "געט ריפ, ןיא

 ןיא ;קויסַאו סְלַא "טנערב ּפעטס,

 ןוא רערושזערט םעד "דַארַאּפ ןטירד,

 רעד "וועשטילוב רָאגעי, ןיא ;קיד

 המלש סֶּלַא "ןטורקער , ןיא ;רָאטקָאד

 "רעטינש יד , ןיא ; סעכאי עסייּפ

 .ןטַאגעלעד-םירעיוּפ יד ןופ םענייא

 עלַא טעמכ ןיא טקילײטַאב ךיז

 .ןעגנוריפפיוא טסנוקניילק

-{ 5 
: 

 ש

 ערעטייו יד ייב ךיוא) ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא תוביס עשינכעט בילוצ 6

 .סעיצקעל לָאצ עֶיִנעֶג יח ןבעגוצנָא (סעידוטס יורא ר ווו 111 1 1111 111 1111 1111 111 11 1111 11 1 111
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 וררראווררוורו1אוווווו1ררווווווווווווווווטועוטו ף ע טרַא רָאי ןעבצ

 ,ןַאמדייז ,יטיוו ,ןָאד ,גרעבדלָאג :רענעמ 5 -- ףאראש ,טכורפ ,סוקרג:מ ,רערעל
 רעטרעפ רעד ןופ ןטנַאידוטס 7 ןיירַא ךיוא ןטערט סע רעכלעוו ןיא ,(רעקוצ
 ,קינטָאלָאמ השמ .,ןיסאד ,ושָאטַאּפָא ,יקסנישטוט ,ןײטשלדָאג ,רעלדַא) ,עידוטס
 .עידוטס רעטירד רעד ןופ ץיווָאקטיּפ ןוא (ןַאמיירפ

 -ַאב ַא טריזינַאגרָא ןטנַאידוטס 23 טימ טרעװ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 טלָאזעג טָאהד סָאװ ,"וויטקע"לָאק-ףעטרַא רעטייווצ, סלַא עּפורג-רעליּפש ערעדנוז
 ןענידַאב ןעגנוריפפיוא עקידנעטשטסבלעז ןוא טעברַא-עידוטס רעשיטקַארּפ ךרוד
 ןטייווצ ןטנענַאמרעּפ ַא רַאפ עזַאב ַא ןפַאש ךיילגוצ ןוא גנוגעװַאב-רעטעבראשז יד

 .ויטקעלָאק-ףעטרַא

 :ןרהאוועג ןעמונעגפיוא ןענייז וויטקעלָאק םעד ןיא רעדילגטימ סלַא

 -פרָאד ,ןעזייא ,(עידוטס-ףעטרַא רעטשרע רעד ןופ) רעניּפש ,ןַאמרעל ,דלעפנָארב

 רעטייוצ רעד ןופ) רעביירש ,רמערק ,ןַאמלוק ,ןַאמיירפ הוח קושטלעיל ,ןַאמ

 ,גרעבנעזייא ,רעלדַא ,(רעטירד רעד ןופ) ץיװָאקטיּפ ,ףָארדנעס ,לעשימ ,(עידוטס

 -טָאלָאמ השמ ,קינטָאלָאמ עקלייב ,ןָאז ,ןיסאד ,ןַאמצריווג ,ןײטשדלָאג ,ושָאטַאּפָא

 .(עידוטס רעטרעפ רעד ןופ) ןַאמיירפ השמ ןוא קינ

 בקעי ןרףתצװעג טמיטשַאב זיא וויטקע"לָאק ןטייווצ ןופ רָאסישזער סלַא

 -עגפיוא (1935:6) ןָאזעס-ליּפש םנופ ךשמ ןיא ייז טימ טָאה רעכלעוו ,לטסעמ

 -עלעדנעמ ,"גרַאב רענעדלָאג רעד, ןוא *ףַאלקש רעד , סרעוופּפ רעװַאכ : טריפ

 יד ןיא) "טמוק לייטרוא רעד, סווָארינשוק .א ןוא "טָאכיק ןימינב , סרידַאנ

 ןטנַאידוטס יד טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ןעגנו"לעטשרָאפ יד ןופ סענעצס-ןסַאמ

 .(עידוטס רעטפניפ רעד ןופ

 טימ ןטָארטעגסױרַא רעדילגטימ-וויטקעלָאק ענלצנייא ןענייז םעד ץוח ַא
 טימ טָאה זדמצ ןימינב ןוא .וװ .זַא .א סענעצס ,סעיצַאמַאלקעד עלעודיווידניא
 ."לעיניש רעד , סרעװַאּפ רעװַאכ-װָאכעשט טריפעגפיוא (1936 ןיא) ייז

 ןצנַאגניא טשינ ךיז טָאה וטקעלָאק ןטייוצ ןטימ טנעמירעּפסקע רעד
 ךיז טכפאד זיא הביס:טּפיױה יד .ענעדיײשרַאפ ןעוועג ןענייז תוביס .ןבעגעגניײא
 -רַאפ ןופ ןרָאװעג ?ןפרָאװעגנעמַאזוצ , זיא ויטקעלָאק רעד סָאװ ,סתאזד ןעוועג
 :רעבָא רקיע רעד .גנודליבסיוא-ךַאפ רענעדיישרַאפ ַא טימ ,סעידוטס ענעדייש
 םעד טָאה (!דמערפ ךעלכַארּפש ו"ליפא) טסײג-ףעטרַא םעד דמערפ זייוולײט
 טָא -- רעיודסיוא ןוא דלודעג עשירַאטעלָארּפ טלעפעג ייז ןופ לייט ןטסערג
 ."קינפעטרַא, ןתמא ןַא ןופ גנורעטסייגַאב עקידתונשקע *עלענָאיצידַארט , יד

 ןטנַאידוטס 15 טימ עידוטס עטסקעז ןייז ףעטרַא רעד טנפע 1926 ןיא

 וו ,ןתיג .ר ,ןיקסורב .ּפ ,טנארב .ט ,ןיטשצילב .ר .ילייב .ה :ןעיורפ 11)

 4 -- ןיבור .ה ,גרעבנעלאק .ס ,רענרעל .ר ,ווָאקאש .ז ,אדלָאז .א ,דלָאװ

 עידוטס רעד ןיא .(רעטכעש .ב ,ןָאטסערּפ .ה ,רענרעל .ק ןָאטּפיל .א :רענעמ

 ,ןרָאה ,ץירג ,ןײטשדלָאג) עידוטס רעטפניפ רעד ןופ ןטנַאידוטס 4 ןיירַא ןעייג

 ןוא שטיוװתאדיװַאד הרש) ןבולק-םַארד יד ןופ סעקטנַאטיּפסָאה 2 ןוא (ףָאראש

 .(ןָאזנסינ אבויל

 :ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז סעידוטס ייוצ עטצע"ל יד ןיא רערעל סלַא

 ,רעדיינש ָאנעב -- ליּפשיוש רַאפ ,לטסעמ .י ןוא ןײטשדלָאג .מ --- עיצקיד רַאפ

 ,ָאריּפַאש יליל ןוא ןַאמלימ יליל -- קיטסַאלּפ רַאפ ,לטסןעמ .י ןוא ןַאמסירב .ח

 -ָאלָאז .מ) .דלַאװכוב .נ --- ןזעװ-רעטַאעט רַאפ ,שטנָאר .א .י -- שידיא רַאפ

 .(עיצַארָאקעד ןוא םויטסָאק ןגעוו ןירעפער זייוונטייצ טגעלפ ףָארַאט

 .מ ןוא רענישפאגַאנ .ש טרינָאיצקנופ ןבָאה רעטלַאװרַאפ-עידוטס סלַא

 .לטסעמ .י -- רָאטקעריד סלנצ ,ויטקעלָאק-ףעטרַא ןטשרע ןופ) ןַאמדירפ

 טײטשַאב סעידוטס ייוצ עטצעל יד ןופ ?סַאירעטַאמ-ךןטנַאידוטס רעד
 ,עקידנדייר-שילגנע בורס ,רעטעברַא-"רענלָאקסיײװ, ןופ לייט ןסיורג םוצ ךיוא

 ןוס -רעאב רומ
60 

 ןוא 9 9 י=
 וי א דלַאנרג ,אבו ,

 רעטומלרעפ

= 
,= 

60 
: 

 ןאמרעבאנ םירייוואכ

 ץריווענ הֹּפ אוו

0 

 ץיוורוה .א ןימינב

 ןאסרעביל
1 

 םידנאל .א
2 

 ץישפיל לראק ןוא אדייא
9 

 זואר
61 738 0651 290 

 סו צסנע סוגֹוצ

 ןינאמש יאליא
0 

 ןיילּק אוי א ןוא ל
 2 ?לליה
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 שא ר" ךעא= ז ןסירגַאב רימ

 ,סעידוטס עשילגנע ןיא טרידוטש רעירפ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,עקינייא ייז ןשיוצ + 4
 .רעליּפשיוש-ךַאפ עגנוי וליפא רעדָא 1 רענאק סקרַאמ

 וווווו

 57 ןוא ןעיױרפ 63) ןטנַאידוטס 120 טימ סעידוטס 6 וע רעד =
 טלעטשענּפָא רָאי 10 עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ,(רענעמ + ןאמפיוק יכדרמ

 7) רעדילגטימ 29 ןופ (רעטשרע רעד) וויטקעלָאק-רעליּפש רעטנענַאמרעּפ ַא = יא ר
 -געזייא ַאבויל יוװ) ןטנַאידוטס ענעי טנכערעגניירַא טשינ ,(רענעמ 22 ןוא ןעיורפ

 ,רעניּפש הנח ,ןַאמלוק ,ףָארדנעס ,ןַאמרעל לגייפ 0 וע ,ושָאטַאּפָא ,גרעב + ןדיוטס טור
 ןטסי"לתצר ערענעלק סלַא טדנעוורַאפ טפָא ץנַאג ןרעװ עכלעוו ,(.ַא .א רעביירש
 א ףעטרַא יד ןיא

 ןאמטארק םעס
 טָא ןכיילגרַאפ רימ ןעוו רעבָא .ץַאז-טנעצָארּפ רעסיורג ןייק טשינ רשפא

 רעד ואוו) סעידוטס רעװקסָאמ יד ,לשמל ,ןופ ןטַאטלוזער יר טימ לכה-ךס םעד - 4

 עצנַאג ףיוא טנכערַאב ,רענעבילקעגּפָא רעמ ליפ ַא זיא לַאירעטַאמ-ןטנַאידוטס += ןטסירק דוד

 ךָאנרעד ןעיײג טנעצָארּפ 20 םורג רָאנ ךיוא עכלעוו ןופ ,(! םםוידוטש רָאי 4
 ןעוו ןוא -- סרעטַאעט עטנענַאמרעּפ עטמיטשַאב ןיא רעליּפשיוש סלַא רעביא

 עלעירעטַאמ ןוא עלעיצנַאניפ ןיא קו"ליח םעד טכַארטַאב ןיא ךָאנ טמענ ןעמ
 -רעטַאעט רעשירַאטעלָארּפ ַא ןטעברַא וצ סא טמוק סע עכלעוו טימ ,ןעלטימ

 ץנַאג ַא קיסעמשינטלעהרַאפ סע זיא -- עװקסָאמ ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא עּפורג 3
 .גנוכיירגרעד עקידהדשקשינ 5

 יימסעק == = סא

 ץששעק ,= =
0 

 בולק סידייל רענאוורפ - = רענ גיי = =
 .ר :א ,244 .רּב

 -ָאק ןופ רעדילגטימ עקינייא טייצ רעד ןופ ףיול ןיא ןבָאה םעד רעסיוא :

 ַאבויל ,רעלזָאר עדלָאג ,ןאמסירב .ח ,לדנעג .ה .דַאבַאב עילימע יװ) וויטקעל

 -פיוא ערעײז טימ ןבָאה ןוא טסנוק-ןיילק ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז (.ַא .א רעמיר = גניר .ברא ,833 ׂש שטנערב
 .ןסַאמ עשידיא יד ןשיווצ טעטירַאלוּפָאּפ עטיירב ַא ןברתאוורעד ךיז ןטירט

 ווארָאטַאלָאז .מ .קעד ,רעדיינש אניב ישזער -- "וועשטילוב ראגעי, סיקרָאג םיסקאמ ןופ טקַא רעט3



 ףע ט הא הוא - ןושוצ

 עק הא ףפעצ יד היו
 ןַאמרעדײנש .מ 6

 0 א טעציז טא ==

 טאמ ןעש יט טאש ==
 רָאירצפוּפ יד רימ ןבָאה סָאד

 ,ןביוהעג
 ,רעצרעה ןופ גָאלש רעזדנוא זיאיס

 ו טנעה ןופ גנואטש רעזדנוא זיאיס

 ןוא ןערב רעודנוא זיא זיאיס

 ,ןביולג רעזדנוא

 ;טנעקרעד ךיז ןבָאה רימ
 סרעפעפ .א !ופ)
 .("עקירָאי'ץגפופ יד רימ,

 -ינויטקעלָאק - ףעטרַא ,םירבח

 -וצ ןטעברַא רָאי ִא

4 

 -עגרעביא ןבָאה רימ סָאװ ,ךאילש

 ןעיירד רימ ,ודנוא רעטניה טזָאל

 ןקוק ןוא קירוצ ףיוא ּפעק יד סיוא

 םעד רענייא ןגערפ רימ ןוא םוא ךיז

 ןוא ?רימ ןענייז סָאד :ןרעדנא

 ןופ רעדעי ןָאק טייקרעכיז ַא טימ

 ןענייז סָאד ,ָאי :ןרעפטנע זדנוא

 ! רימ

 ןטנערוטס עטשרע יד ןופ דעװ

 -ַארד טייהיירפ, יד טשינ טקנעדעג

 טלָאמעד זיא'ס ? "עידוטס עשיטַאמ

 ווָאלוב ףסוי

 סָאװ ,"ןטייק , סקיווייל ןופ רָאסישזער

 ףעטרַא יא טליפשעג טציא טרעװו

 (טהיטקעלַאק ףעטרַא ןופ רעליּפש)

 ןוא עכעלקילג ַא ודנוא רַאפ ןעוועג להאמ טבטקטפפ 8 סבא טאב טוה

 ,טימרעד ךעלקילג .טייצ עטפאהלבענ ר

 ,עשיטסַאיזוטנע עגנוי עּפרג ַא סָאװ

 ןבָאװ רעטעברא עקיניזטסואוואב

 -טיונ יה טריּפשרעד וויטקניטּפניא

 -אטעלָארּפ ןשידיא ַא ןופ טייקידנעוו

 81 ו ענָא ןַא ביוא ןוא

 ןיא ןעמוקעגפיורַא ?ָאמַא ָאי ןיא

 ףיוא טקוקעג רע טָאה ,עידוטפ רעד

 טָא ןרעוו עקַאט ןלעוו רימ יצ

 -יא עטיירב יד רַאפ רעטאעט רעד

 םעד ףיוא -- ןסַאמ-רעטעברַא עשיד

 רעמ יד טשינ וליפא ,רענייק טאה

 ןרעפטנע םמש ,עשיטסימיטּפָא

 ַאי ןרעכיז א טימ

 ,ןעצ קעװַא ןענייז טָאה ןוא

 רַאפ סָאװ .רָאי עגנַאפ רעיוהענמוא

 טּפַאכ דיירפ עשרבח ,עמירַאװ ַא

 זַא ,ןעעז רימ ןעוו ,םורַא זדנוא

 -רַאפ טשינ ןזיא טעברַא רעזדנוא

 עשיטַאבעלַאב ליפיוו .ןרָאװעג ןלַאפ

 יד ןיא ןענייז ןטפַאשלעזעג-רעטַאעט

 דלַאב ןוא ןרָאװעג ןריובעג רָאי ןעצ

 סָאװ .המשנ רעייז טכיוהעגסיוא

 עטמירַאב ןיוש יד ןופ ןרָאװענ זיא

 -יא יד סעּפורט-רעטַאעט ענעזעוועג

 -דנוא , ,"טּפַאשלזעג-רעטַאעט , עשיד

 ךָאד ןבָאה ייז ? .ַא .א "רעטאעט רעז

 -כעלגעמ עלעיצנַאניפ רעמ טַאהעג

 עשיטַאמַארד טייהיירפ יד יוװ ןטייק

 ַאטשינ זיא'ס
 -,ססושהיוד - זוהואווארדיותבלט -טד
 וקפיצסיד טפואווַאב טסבלעז ו
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